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АНОТАЦІЯ 

Фесенко Г. Г. Культурфілософські дискурси міських ландшафтів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури 

(філософські науки)». Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, Міністерство освіти і науки України. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. Харків, Київ, 2018. 

Дана дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці ґрунтовним 

вивченням міських ландшафтів у культурфілософській перспективі. 

Зазначається, що міський ландшафт не лише містить культурні елементи як 

свої складові, а сам є культурним артефактом, формою культури. 

Ландшафти розглядаються як свідчення минулого та постають своєрідними 

палімпсестами, як локації з частково «стертими» і перебудованими новими 

формами. Неоурбаністи наголошують на необхідності творення геоситуацій, 

у яких можливе формування міського ландшафту, як екологічного за своєю 

природою, так і багатофункціонального за своїм соціокультурним 

призначенням. 

Здійснено цілісне культурфілософське дослідження міських 

ландшафтів як медіаторів культурних процесів. Розглянуто метафізичну 

орієнтацію «ціннісної вертикалі» міських ландшафтів. У філософсько-

релігійній інтерпретації місто постає символом світобудови, а його 

сакральний ландшафт – символом духовного самопроектування, 

метафізичної місії людини. Здійснено культурно-історичний огляд 

ландшафтних практик «освоєння» священного простору. Запропоновано  

культурно-історичний підхід, що зміщує пізнавальні акценти у розумінні 
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феномену середньовічного урбанізму через «вкорінення» у світогляді ідеї 

морального виправдання міського буття.  

У дисертаційному дослідженні висвітлено семіозис природного 

ландшафту у процесі його культурного освоєння містом, за посередництвом 

ідей екософії. Міський ландшафт інтерпретується у світлі активності 

суб’єкта, який своєю еко-діяльністю змінює просторові параметри міста та 

витворює новий тип екодизайну міста. 

Предметну сферу морфології міських ландшафтів висвітлено шляхом 

експлікації семантичних особливостей містопланування у різні культурно-

історичні періоди (античності, середньовіччя, ренесансу, модерну). 

Висвітлено античну урбаністичну традицію в світлі концепцій ідеального 

міста: платонівської (антропоморфної) та стоїчної (космологічної). 

Зазначається, що у добу Ренесансу місто задає логіку розвитку усієї 

культури. Стверджувалося, що в ідеальній місто-формі мають поєднуватися 

функціональні, соціальні та естетичні вимоги. Чільну увагу у 

дисертаційному дослідженні приділено інтерпретації та реінтерпретації 

ландшафтів світоглядно- та історично значимих міст (Венеція, Вільнюс, 

Єрусалим, Київ, Лондон, Нова Гориця, Париж, Рим, Флоренція та ін.). 

Представлено концептуальні естетичні зрушення у містопланувальній 

морфології у напрямку від геометричної до геоморфної моделі. 

Постмодерний урбаністичний дизайн – нелінійний, гетерогенний, 

відкритий, «колажний» (з різними типами виразності); він демонструє 

фрагментарність замість єдності, гру замість чіткої організації. 

Висвітлено особливу роль скульптури у моделюванні нової 

динамічної цілісності міських ландшафтів. Підкреслюється, що скульптура  

домодерних часів  була  підпорядкована архітектурі. У модернізмі відбувся 

розрив між скульптурою та архітектурою; скульптура постає «місцем-

конструкцією», системно побудованим художнім цілим. З появою 
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постмодерну сприйняття скульптури стає більш складнішим, і як 

заперечення місця, і як відмова від ландшафту та архітектури. Традиційна 

концепція організації монументального міського ландшафту, в якій 

монумент є візуальною та метафоричною домінантою, змінюється на 

«інтеграційну модель» взаємодії місця і скульптури. 

Культурна експертиза центральної території міста Чугуїв Харківської 

області дозволила розробити пропозиції до проекту реконструкції 

культурно-історичної локації міста в частині створення упорядкованого 

горизонтального континууму між історико-архітектурними та 

монументальними об’єктами. 

Підкреслюється необхідність використання новітніх епістемологічних 

підходів до розуміння морфогенезу міських ландшафтів. Запропонований у 

дослідженні смислотворчий горизонт геософського витлумачення міського 

ландшафту дозволив окреслити епістемологічні особливості 

ландшафтознавства від об’єктно-антропогенних до суб’єктно-перцептивних. 

Культурна цінність постмодерністського дизайну міських ландшафтів 

розгортається з точки зору артикуляції «інших»  голосів, соціокультурного 

різноманіття нової топографії міст. Постмодерний дизайн орієнтований на 

забезпечення соціального різноманіття міської громади. Модерна 

просторова геометрія доповнюється розвиненими горизонтальними лініями 

для розвитку публічних локацій для різноманітних соціальних комунікацій 

та громадянської активності мешканців. 

Запропоновано смислотворчий горизонт витлумачення міста у 

контекстах просторової безпеки (на фізичному, соціальному, ментальному 

рівнях). Антропологічний фокус безпеки осмислюється через феномен 

«присутності», що розуміється не просто як «місце», а певна цілісність із 

власною внутрішньою логікою перебування у ньому суб’єкта. Простір, 

«зайнятий» тілом, й перцепція від цього простору поширюється на 
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персональні емоції, соціальні комунікації, світоглядні установки, а також 

повсякденні міські практики. Підкреслено, що соціокультурний контекст 

безпеки дозволяє окреслювати ціннісні координати міських ландшафтів з 

погляду інклюзії та поваги до суб’єктного розмаїття.  

Соціокультурна експертиза гео-просторових даних, зібраних в межах 

аудиту безпеки територій Харкова, дозволила розробити пропозиції щодо 

створення окремих ГІС-шарів муніципальної гео-інформаційної карти 

Харкова, що візуалізують безпечні/небезпечні міські локації з погляду 

просторових практик соціально вразливих груп містян. 

Сформульовано культурфілософські тлумачення ландшафтів як 

«гендерночутливий», «дружній до дитини», «молодіжний». Доведено, що 

філософська концептуалізація гендерно-чутливих міських ландшафтів 

можлива на основі феміністичної критики урбанізму, постмодерністської 

ідеї гендерної різноманітності та теорії соціальної інтеграції. 

Проаналізовано, як «жіночі» міські практики «вбудовані» в семантичний 

дизайн міських ландшафтів. Філософський дискурс про розвиток 

ландшафтної інтеграції представлений шляхом подолання гендерно-

специфічних дискримінаційних просторових практик, зокрема шляхом 

розробки міського ландшафту «дружнього до жінок» (як репродуктивного, 

так і емансипаційного).  

Сформульовано культурно-філософську інтерпретацію концепції 

«дружнього до дитини» міського ландшафту. В контексті культури 

просторової свободи дітей продемонстровані концептуальні обмеження 

модерністської практики в організації дитячих локацій у параметрах безпеки 

повсякдення. Запропоновано філософсько-урбаністичну інтерпретацію 

включення місць гри в публічний простір міста, що відкриває 

епістемологічні перспективи поєднання філософії дитинства та урбанізму в 

єдиній теоретичній площині. Соціокультурна просторова експертиза 
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дитячих майданчиків, здійснена в межах аудиту внутрішньоквартальних 

територій Харкова, дозволила розробити пропозиції щодо інтеграції вимог 

соціальної інклюзії у архітектурно-просторові рішення ігрових локацій 

міста. 

Представлено культурно-філософську інтерпретацію «молодіжного 

ландшафту» залежно від місця та ролі молоді у розвитку міста. Урбан-

філософську інтерпретацію «молодіжних ландшафтів» окреслено у двох 

контекстах: забезпечення «повсякденної впевненості» та розвитку 

необхідних компетенцій, що дозволяють інтегруватися у спільноту (бути 

активними як у громадському житті, так і на ринку праці). 

Проаналізовано культурні характеристики міських ландшафтів в світлі 

характеру залученості суб’єктів у творення міських ландшафтів. Важливим 

постає заклик до творчої активності містян, долання ними пасивного 

розуміння свого місця у місті, як простих споживачів культури, творчості, 

естетичного. Визначено концептуальні параметри функціонування 

креативних місць у сучасному місті. Підкреслюється цінність арт-практик 

не тільки як спосіб творення естетичного у місті, а й культурного 

перетворення містян. Подальшого розвитку отримала ідея творчості як 

способу підтримки культурної діяльності міст, а також подолання 

просторового відчуження, підвищення соціальної довіри. 

Проведено філософський аналіз комунікативних координат міських 

ландшафтів. Виявлено специфіку комунікативного морфогенезу міських 

ландшафтів у співвідношенні з просторовими способами суб'єкт-об'єктної та 

суб'єкт-суб'єктної урбан-активності («співмірні» з містянами, «відчужені», 

«ре-віталізовані»). Доведено, що діалогічність міжсуб’єктної взаємодії 

містян створює умови для подолання їхньої просторової відчуженості та 

розширює граничні межі просторової свободи. Запропоновано 

філософський напрямок пізнання ландшафтів з позиції виявлення їхньої 
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«партисипативної спроможності», участі містян у практиках ре-віталізації 

міських локацій («тактичному урбанізмі»). Культурологічна експертиза 

характеру комунікаційних взаємозв’язків у міських проектах облаштування 

публічних локацій, проведена на матеріалах Харкова, дозволила розробити 

пропозиції щодо розвитку партисипативної культури муніципальної 

діяльності щодо ревіталізації міських ландшафтів. 

Концептуально осмислено ландшафтний підхід, що зміщує акценти в 

оцінці «вкоріненості» національної культури у бутті міста від 

монументальної архітектури до системи міських цінностей. Здійснено аналіз 

«святкового маркування» міських ландшафтів, значимого для консолідації 

нації, на основі порівняння культурних досвідів українських та словенських 

міст. 

Важливе теоретичне та практичне значення має концептуальна 

інтенція дисертаційного дослідження, яка полягає у прагненні показати 

міські ландшафти через особливі смислоутворюючі структури міської 

культури. Запропоновано розгортання нового філософського напрямку – 

культурфілософії ландшафтного урбанізму. 

У дисертаційному дослідженні представлено поглиблене розуміння 

процесів, які відбуваються в сучасній філософії міст, закладено 

методологічне підґрунтя для осмислення культурних контекстів 

просторового буття українських міст. Результати дослідження можуть бути 

використані у подальшому розгортанні ландшафтної тематики у наукових 

дослідженнях з філософії культури, культурної урбаністики, соціальної 

філософії, у роботі аналітичних центрів над стратегіями розвитку міст, а 

також у практичній діяльності з управління міськими проектами та 

програмами. Зокрема, культурологічна експертиза, проведена на матеріалі 

Харкова, Чугуєва, дозволила розробити пропозиції щодо розвитку 

креативної індустрії міст. 
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ABSTRACT 

 

Fesenko G. G. The Cultural and Philosophical Discourses of Urban 

Landscapes. – The qualification academic work on the right of manuscript. 

Thesis for a Doctor’s degree on philosophical sciences on specialty 

26.00.01 “Theory and History of Culture (Philosophical Sciences)”. O. M. 

Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Kharkiv, Kyiv, 2018. 

The thesis explores field of urbanism by introducing the urban landscape as 

a subject of cultural-philosophical reflection. It is noted that the urban landscape 

not only contains cultural elements as its components, but itself is a cultural 

artifact, a form of culture. The landscapes are considered as evidence of the past 

and appear to be original palimpsestami, as locations with partially “erased” and 

rebuilt with new forms. Neo-Urbanists emphasize the need to create geo-

situations, in which the formation of a city landscape, as an ecological in nature, 

and multifunctional in its socio-cultural appointment is possible. 

The integral cultural-philosophical study of urban landscapes as mediators 

of cultural processes is carried out. The metaphysical orientation of the “value 

vertical” of urban landscapes is considered. In philosophical-religious 

interpretation, the city appears as a symbol of the universe, and its sacred 
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landscape is a symbol of spiritual self-design, a metaphysical mission of man. The 

cultural and historical review of landscape practices of the “development” of the 

sacred space is carried out. The cultural-historical approach, which displaces 

cognitive accents in understanding the phenomenon of medieval urbanism 

through the “rooting” in the outlook of the idea of moral justification of urban 

existence, is proposed. 

The particular attention is paid to highlighting the specificity of the 

semiosis of the natural landscape in the process of its cultural development by the 

city. The interpretation of the city's landscape in the context of ontological and 

ethical searches for the coherence of the links between nature and culture is 

highlighted through the ecosofia ideas. The urban landscape is interpreted in the 

light of the activity of the subject, whose eco-activity changes the spatial 

parameters of the city and creates a new type of eco-design of the city. 

The transformation of forms of city planning is analyzed. Conceptual 

parameters for identifying urban landscapes are outlined. The necessity of using 

the latest epistemological practices for understanding the morphogenesis of urban 

landscapes is emphasized. The subject area of the morphology of urban 

landscapes is analyzed by exploring the semantic features of city planning in the 

different cultural and historical periods (antiquity, medieval, Renaissance, 

modern). In particular, he ancient urban tradition in the light of the concept of the 

ideal city of Plato (anthropomorphic) and Stoic (cosmological) highlighted. It is 

noted that during the Renaissance, the city sets the logic of the development of the 

entire culture. It was argued that the ideal city-form should combine functional, 

social and aesthetic requirements. The dissertation is focuses on the interpretation 

and reinterpretation of landscapes of world-view and historically significant cities 

(Venice, Vilnius, Jerusalem, Kyiv, London, Nova Gorica, Paris, Rome, Florence, 

etc.). The conceptual provisions concerning cultural-historical transformation of 

city-planning morphology in the direction from geometric to geomorphic model 
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are presented. Postmodern urban design is nonlinear, heterogeneous, open, 

"collage" (with different types of expressiveness); he shows fragmentation instead 

of unity, a game instead of a clear organization. 

The special role of sculpture in modeling the new dynamic integrity of 

urban landscapes is highlighted. It is emphasized that the sculpture of pre-modern 

times was subordinated to architecture. In modernism there was a gap between 

sculpture and architecture; the sculpture appears as a "place-structure", 

systemically constructed by the artistic whole. With the advent of postmodern 

perception of sculpture becomes more complicated, both as a denial of the place, 

and as a rejection of the landscape and architecture. An «integration model» of 

the interaction of place and sculpture replaces the traditional concept of the 

organization of a monumental urban landscape, in which the monument is a visual 

and metaphorical dominant. 

The results of the cultural examination of the central city of Chuhuiv in the 

Kharkiv region have been presented. It has made it possible to develop proposals 

for a reconstruction of the city's cultural and historical location in order to create 

an orderly horizontal continuum between historic-architectural and monumental 

objects.  

The necessity of using the latest epistemological practices for 

understanding the morphogenesis of urban landscapes is emphasized.  The 

proposed semantic horizons of geosofical interpretation of the urban landscape in 

the study allowed to outline the epistemological features of landscape studies 

from object-human to subjective-perceptual. The cultural value of the postmodern 

design of urban landscapes is deployed in the perspective of articulation of the 

“other” voices, socio-cultural diversity of the new topography of cities. 

Postmodern design focuses on ensuring the social diversity of the urban 

community. Modern spatial geometry is supplemented by developed horizontal 



 

11 

lines for the development of public places for diverse social communications and 

citizens' activity of the inhabitants. 

The philosophical horizon of interpreting the city in the context of spatial 

safety (on the physical, social, mental levels) is proposed. The anthropological 

focus of security is conceived through the phenomenon of "presence", which is 

understood not only as a “place”, but also as a certain integrity with its own 

internal logic of the subject's being in it. The space occupied by the body, and the 

perception of this space, extends to personal emotions, social communications, 

world outlook, and everyday urban practices.The multilevel character of the urban 

landscapes safety is emphasized. It is noted that the sociocultural context of 

security allows us to outline the value coordinates of urban landscapes from the 

point of view of inclusion and respect for subjective diversity.  

Socio-cultural expertise of geospatial data on city security, conducted based 

on the municipal geoinformation map of Kharkiv, allowed to develop proposals 

for the creation of individual GIS layers that visualize safe / dangerous city 

locations from the point of view of spatial practices of vulnerable groups of 

townspeople. 

Cultural-philosophical interpretations of landscapes as “gender sensitive”, 

“child friendly”, and “youth” formulated. It is proved that the philosophical 

conceptualization of gender-sensitive urban landscapes is possible based on 

feminist critique of urbanism, the postmodern idea of gender diversity and the 

theory of social inclusion. It is analyzed how “women” urban practices are 

“embedded” in the semantic design of urban landscapes. The philosophical 

discourse on the development of landscape inclusiveness through overcoming 

gender-specific discriminatory spatial practices, in particular by developing a 

“friendly to women” urban landscape (both reproductive and emancipatory) 

presented. 
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The cultural-philosophical interpretation of the concept of “child friendly 

urban landscape” is formulated. In the context of the culture of spatial freedom of 

children, the conceptual limitations of modernist practices in the organization of 

children's places in the safety coordinates of everyday life are demonstrated. The 

philosophical and urban interpretation of the inclusion of game locations in the 

public space of the city, which opens the epistemological perspectives of 

combining the philosophy of childhood and urbanism in a single theoretical plane, 

is proposed. The socio-cultural spatial examination of children's playgrounds, 

carried out within the framework of the audit of the intra-quarter territories of 

Kharkiv, allowed to develop proposals for the integration of the requirements of 

social inclusion in the architectural and spatial solutions of the game locations of 

the city. 

Cultural-philosophical interpretation of the “youth landscape”, depending 

on the place and role of youth in the development of the city, is uncovered. The 

urban-philosophical perspective of the outline of urban locations: from those who 

are able to provide the “everyday confidence” of young people to those who 

create the necessary competences for integration into the community, is proposed. 

The cultural characteristics of urban landscapes are analysed in terms of the 

nature of the involvement of subjects in the creation of urban landscapes. An 

important call is the creative activity of the cities, their passive understanding of 

their place in the city, as simple consumers of culture, creativity, and aesthetic. 

The conceptual parameters of functioning of creative locations in a modern city 

are determined. The value of art practice is emphasized not only as a way of 

creating aesthetic in the city, but also cultural transformation of cities. Further 

develops the idea of creativity as a way to support the cultural activities of the 

cities, as well as overcome spatial alienation, enhance social trust. 

The philosophical analysis of the communicative coordinates of urban 

landscapes is carried out. The specifics of the communicative morphogenesis of 
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urban landscapes in relation to the spatial methods of the subject-object and 

subject-subjective urban activity (“commensurate” with the citizen, “alienated”, 

“re-vitalized”) are revealed. It is proved that the dialogism of inter-subjective 

interaction of cities creates conditions for overcoming their spatial alienation and 

expands the boundaries of spatial freedom. The philosophical direction of 

knowledge of landscapes from the point of view of revealing their "participative 

ability", the participation of cities in the practice of re-vitalization of urban areas 

(“tactical urbanism”) is proposed. Cultural examination of the nature of 

communication interconnections in urban projects of arrangement of public 

places, conducted on the materials of Kharkiv, allowed developing proposals for 

the development of participatory culture of municipal activity in relation to the 

revitalization of urban landscapes. 

The landscape approach, which shifts the emphasis in assessing the 

“rooting” of national culture in the city’s existence from monumental architecture 

to the system of city values, is conceptually meaningful. The analysis of the 

“festive marking” of urban landscapes, meaningful for the consolidation of the 

nation, was carried out based on comparison of cultural experiences of Ukrainian 

and Slovenian cities. 

An important theoretical and practical significance is the conceptual intent 

of the dissertation research, which is in an effort to show urban landscapes 

through special sense-forming structures of urban culture. The deployment of a 

new philosophical direction - cultural philosophy of landscape urbanism is 

proposed. 

The dissertation presents an in-depth understanding of the processes taking 

place in the modern philosophy of cities, the methodological basis for 

understanding cultural contexts of the spatial existence of Ukrainian cities. The 

results of the study can be used to further the development of landscape themes in 

research on the philosophy of culture, cultural urbanism, social philosophy, in the 
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work of think tanks on city development strategies, as well as in the practical 

management of urban projects and programs. In particular, the сulturological 

examination, conducted on the material of Kharkov city, Chuguiv city, allowed 

developing proposals for the development of the creative industry of cities.  

Keywords: socio-cultural space, cultural landscape, urban philosophy, 

morphogenesis of cities, ecosphere, philosophy of safety, philosophy of 

inclusiveness, safe city, gender-sensitive landscape, creative city, cultural-

historical heritage, participative, city geosophy, urban planning aesthetics, 

deterritorialization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Необхідність осмислення процесів 

морфології міст засобами культурфілософії обумовлена загальними 

методологічними зрушеннями у гуманітаристиці від темпорального до 

просторового осмислення буття. До культурфілософських дискусій усе 

частіше залучаються концепти «ландшафт», «локація», «місце», 

«топографія» тощо. Ландшафт постає складним поняттям, існуючим як 

фізичний факт, культурний феномен, естетичний конструкт, політична 

категорія та ін. Стверджується, що в основі поняття ландшафту покладена 

не стільки ідея про територію, скільки про своєрідний спосіб бачення та 

сприйняття «частини землі» такою, що розвивається у часі під впливом 

природи та людини. Ландшафт також є способом вираження цілісності 

існування та його граничних меж. 

Наразі просторова сфера міста вимагає філософської концептуалізації, 

зокрема, з погляду концепції життєвого середовища, у якому поєднано 

фізичні й культурні параметри. У містах, важливих «ландшафтах 

сучасності», різноманітні форми буття «вкорінені» в природне та 

архітектурне середовища, а також в пам’ять й культурні артефакти. 

Дослідження просторових зв’язків міста і культури засвідчили актуальність 

проблеми виявлення культурних смислів міських ландшафтів, артикуляції 

їхнього культурного різноманіття. У такій ситуації доцільно звернутися до 

спеціального філософського дослідження міських ландшафтів, що набуває 

значення актуальної культурфілософської категорії. 

Дослідницький інтерес до урбаністичних ландшафтів з їх 

специфічними просторовими формами набуває науково-практичної 

значущості в світлі імплементації рекомендацій «Європейської ландшафтної 

конвенції», прийнятої Радою Європи (2000). Наголошується на необхідності 



 

26 

застосовувати ландшафтний підхід до усіх політик (соціальної, екологічної, 

економічної, культурної тощо), що впливають на якість життєвого простору 

міст. Значущість зазначеної проблематики зумовлена також і внутрішніми 

завданнями вітчизняної урбаністики щодо активізації спеціальних 

ландшафтних рефлексій (природно-історичних, соціокультурних, 

культурфілософських та ін.) з метою вироблення міських стратегій 

розвитку. Ландшафт, включений у містопланування, потребує 

концептуалізації як інструмента теоретизації, проектування та організації 

великих міських територій та систем (екологічних, культурних, 

інфраструктурних тощо). Ратифікація Україною «Європейської 

ландшафтної конвенції» спонукає вітчизняних урбаністів до активізації 

спеціальних ландшафтних рефлексій з метою вироблення необхідних 

стратегій розвитку міст. 

Міський ландшафт постає важливим концептом, теоретико-

методологічна розробка якого потребує залучення як конкретно-наукового 

знання, так і філософського мислення. Й у той час, незважаючи на 

різноманіття емпіричних ландшафтознавчих досліджень, філософії 

ландшафту приділено недостатньо уваги. Актуальність теми дисертаційного 

дослідження визначається передусім необхідністю «розширення горизонту» 

розуміння міських ландшафтів через звернення до різних традицій в історії 

та теорії культури, а також відсутністю узагальнюючих праць, як у 

вітчизняній, так і зарубіжній культурфілософії. 

Соціокультурний простір у філосфському дискурсі набуває особливої 

уваги і значною мірою викликано стрімкою урбанізацією та локалізацією 

основних культурних процесів у місті. Вивченню просторових 

характеристик міста присвячена значна кількість наукових праць 

філософського, культурологічного, архітектурного спрямування. Цей 

феномен цікавив видатних мислителів людства: Платона, Клеанфа, 
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А. Августіна, Т. Аквінського, Л.-Б. Альберті, Ф. Бекона, Г. Спенсера, 

Е. Говарда, Г. Зіммеля, С. Булгакова, М. Вебера, О. Шпенглера, З. Баумана, 

Ж. Бодрійяра, М. Гайдеггера, В. Беньяміна, Ю. Габермаса, Е. Сойя та ін., які 

через обґрунтування значення міста у розвитку культури продемонстрували 

місце даного феномену у загальних закономірностях буття людства. 

Зокрема, до осмислення міських ландшафтів зверталася ціла плеяда 

вітчизняних і зарубіжних учених, які представляючи різні галузі знання та 

осмислюючи місто у межах дослідницького поля власної науки, засвідчили 

глибину і масштабність зазначеної проблематики. Своєрідність художньо-

естетичного бачення ландшафтів досліджено у працях А. Акерман, 

А. Єфімової, Т. Лемір, А. Лотіан, С. Стоян, геософського (у взаємозв’язку 

природного та соціального середовищ) – С. Ганаби, С. Ганна, 

М. Гродзинського, О. Ковальова, А. Оуенса, К. Сауера, Д. Шуйлера, 

культурфілософського – Я. Білика, С. Кримського, М. Поповича,                     

Н. Хамітова та ін. До урбаністичної тематики в контексті конструювання 

культурних просторів середньовіччя звертаються історики (зокрема, Школа 

«Анналів» – М. Блок, Ф. Бродель, Л. Февр та ін.); втім вони у більшій мірі 

тяжіють до фактографії, а не до концептуалізації матеріалу. На теперішній 

час у культурно-історичних дослідженнях міські ландшафти частіше 

представлені фрагментарно, з фокусами на окремі елементи та рівні їх 

організації (наприклад, культурно-історична архітектурна спадщина, 

соціокультурна організація простору, мистецьке життя міста). Питання 

культури ландшафтів осмислювалося як на філософсько-теоретичному 

рівні, так і культурологічно-прикладному. 

Спираючись у пошуку різноманітних образів міста на здобутки 

екологічної урбаністики, ландшафтної архітектури, екофілософії Я. Бірненд, 

А. Беркхоф, Т. Ватсуджі, Я. Вольча, Д. Гарві, П. Геддес, Л. Грейсон. 

Дж. Джекобс, К. Карпенко, К. Лінч, І. МакГарг, Л. Мамфорд, Дж. Марш, 
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Дж. Ньюелкл, А. Спірн, Т. Тернер, С. Хаган, М. Хоуг обґрунтовували 

взаємозв’язки природа-місто, як на рівні онтології, так і на рівні етики.  

Нові можливості для морфологічного аналізу містопланувальних 

практик окреслено у дослідженнях С. Бельшак, В. Борефьін, Н. Дункан, 

Т. Возняк, М. Годда, А. Пеллитера, У. Фахмі, А. Хюссен, П. Шенк, 

Дж. Тран, які вказали на специфіку архітектурно-просторової організації 

міст у домодерні, модерні та постмодерні часи. Детальне вивчення 

концептуальних зрушень у постмодерному урбодизайні через призму 

естетики просторової геометрії представили у своїх роботах Д. Аґрест, 

С. Александер, А. Амін, С. Вєсєлова, А. Дегреш, В. Кілар, С. Кнірбейн, 

Ф. Кук, А. Маданіпур, Н. Мусієнко, Х. Нейс, Д. Парсонс, К. Сауер, 

Р. Скрутонс, І. Тищенко, А. Форохманд, Е. Шаххосейн. Смислотворчий 

горизонт тлумачення міського ландшафту у параметрах безпеки 

досліджували О. Андрієнко, Л. Берг, В. Гординський, Р. Коннелл, 

Дж. Мінгардо, С. Мейсек, Дж. Мессершмидт, М. Мовчан, Н. Онищенко, 

П. Пол, Д. Спейн, С. Старквезер, М. Стерккс, В. Фуркало, Ґ. Хелмз, 

К. Шпеллер, 

Соціально-філософська розробка проблематики містапредставлена 

спробами описати повсякденність як важливий модус міського буття 

(П. Бурдье, М. Грищенко, І. Карпенко, Т. Корнієнко, В. Лелеко, А. Лефевр, 

Д. Локтіонова, О. Мусієздов, А. Рішко-Порческу, І. Сайтарли, В. Середа, 

А. Солнишкіна, О. Трубіна та ін.). Гендерні контексти присутності жінки у 

місті висвітлено У. Бауер, Р. Брайдотті, І. Борден, Е. Вонг, Е. Грін, 

Дж. Джекобс, В. Зібелл, М. Кіммел, Л. Ніколсон, Д. Панкратовою, 

В. Пеннер, М. Пепчінскі, В. Ранасінгхе, Дж. Ренделл, Дж. Рідфорд, 

М. Росальдо, Л. Уоттіс. Розгляду сутнісних параметрів міського ландшафту 

з погляду їхнього впливу на буття дітей присвячено дослідження 

Д. Бландел, С. Боделюс, А. Борберг, М. Гутман, В. Дерр, М. Кайлін, 
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Дж. Карлсен, Н. Конік-Сміт, М. Ньюітт, Х. Сансон, Н. Фергхольм, Р. Харт 

та ін.; молоді – М. О’Брайен, Г. Валентайн, М. Верховен, Н. Гапон, Т. 

Девідс, М. Діуф, М. Курз, Д. Мессей, А. Турк, Л. Шульпен та ін. 

Значущими для вивчення міських ландшафтів є дослідження 

культуротворчих характеристик міст у контексті концепту креативності 

(А. Амін, Т. Боррап, Д. Вікері, З. Кайс, Ф. Колбер, О. Кузьмук, О. Лапіна-

Кратасюк, З. Мазурик. Н. Мусієнко, Ч. Лендрі, Р. Флоріда). 

Культурфілософська позиція вітчизняних дослідників (М. Карповця, 

Б. Поляруша, М. Препотенської, Д. Рижкової та ін.) щодо міського буття як 

співбуття містян утворює концептуальне підґрунтя для філософського 

відтворення комунікативного виміру ландшафтних трансформацій у 

сучасних містах. Інтерсуб’єктність урбан-практик досліджували М. Брофі, 

Я. Гейл, М. Грищенко, Л. Джемзе, Р. Крейг, Г. Мулган, Н. Отріщенко, 

Дж. Тібалдс, М. Хоті, Н. Шмітц, Д. Шорт та ін. Вітчизняною урбаністикою 

також здійснюються спроби філософсько-урбаністичних рефлексій на 

матеріалах українських міст (зокрема, міста Дніпро, Київ, Львів, Одеса, 

Харків та ін.).  

Важливою ланкою у вивченні феномену міських ландшафтів у 

контексті національного буття є праці Є. Бистрицького, С. Горобчишиної, 

О. Зорич, В. Кравченка, В. Сисоєвої, Ю. Тищенко, Б. Черкеса та ін. Дискурс 

ідентичності в ракурсі теоретичних моделей і обґрунтувань складався в різних 

напрямках як зарубіжного, так і вітчизняного наукового знання – філософії, 

психології, соціології, історії та ін. Зокрема, міська історія розгортала 

конструювання  ідентичностей  та  взаємозв’язки  між їхніми різними формами на 

прикладах окремих міст. Серед українських вчених, яким належать спроби 

концептуально розмістити міську ідентичність у національному дискурсі, – 

Я. Грицак, А. Киридон, Г. Коржов, В. Кравченко, О. Мусієздов, В. Середа та 

Д. Судин, І. Пасько, Я. Пасько, М. Рябчук. 
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Однак, незважаючи на цей значний науковий доробок, представлений 

множинністю досліджень, феномен міських ландшафтів, вочевидь потребує 

потужної культурфілософської концептуалізації. Зокрема, відповідей 

потребує низка питань, серед яких: філософська рефлексія міських 

ландшафтів в параметрах «природа-культура»; особливості екософських 

інтерпретацій ландшафтів сучасних міст; креативні тенденції просторової 

трансформації міст. Нагальним є детальний розгляд проблеми 

соціокультурного середовища міста в перспективі філософії інклюзивності; 

аналіз архітектурно-просторових трансформацій міст в контексті 

комунікативної філософії. Проблематика міських ландшафтів має також не 

тільки вбирати у своє концептуальне поле різні виміри, а й бути 

представленою інтегровано. 

Варто зазначити, що на теперішній час залишається епістемологічна 

потреба у спеціальному культурфілософському аналізі міських ландшафтів, 

їхньої морфології, у витлумаченні комунікаційних параметрів міського 

простору. Рівень й характер розробленості проблеми у сучасному 

гуманітарному знанні робить актуальним поєднання двох перспектив – 

філософії культури й урбаністики – в одній теоретико-практичній площині, 

на що й зорієнтоване дане дослідження. З огляду на актуальність і 

недостатню наукову розробку цих та багатьох інших питань обрано 

зазначену проблематику в якості предмета самостійного теоретичного 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах основних напрямків наукових досліджень 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова «Фундаментальні дослідження з актуальних проблем 

суспільних та гуманітарних наук», науково-дослідної тематики програми 

Еразмус Мундус «Культура пам’яті на національному та локальному рівні» 
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(Erasmus Mundus Programme of the European Union Project : INFINITY 

ID № 545681-EM-1-2013-1-PT-ERAMUNDUS-EMA 21). 

Мета дослідження полягає у філософській концептуалізації міських 

ландшафтів через виявлення їх культурно-історичних смислів та 

експлікацію культурних форм. 

Досягнення цієї мети обумовлює постановку і вирішення таких 

взаємопов’язаних дослідницьких завдань: 

- окреслити епістемологічні стратегії дослідження соціокультурного 

простору у концептуальній парадигмі «природа-культура»; описати 

філософсько-теоретичні підходи у яких можливий аналіз ландшафтного 

різноманіття міст; 

- дослідити трансформацію культурних ландшафтів у кореляції з 

природою; 

- виявити семантичні особливості концепту «міські ландшафти»; 

дослідити культуртеологічний контекст міста як сакральний ландшафт; 

- визначити концепт ландшафту міста в перспективі філософії 

інклюзивності;  

- окреслити концептуальні параметри гендерночутливих міських 

ландшафтів; 

- визначити характерні просторові особливості організації дитячих 

локацій у світлі урбаністичних концепцій; 

- проаналізувати тенденції окреслення молодіжних локацій в сучасних 

урбаністичних проектах; 

- проаналізувати історико-культурні контексти урбоморфології доби 

античності, середньовіччя, ренесансу, модерну; 

- визначити концептуальні параметри функціонування креативних 

локацій у сучасному місті; 
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- висвітлити філософські аспекти комунікативного чинника 

ландшафтних трансформацій у сучасних містах; 

- розглянути особливості ландшафтних трансформацій українських 

міст  у контексті культурно-національного буття. 

Об’єктом дослідження є феномен міських ландшафтів в контексті 

концептуальних обрисів культурфілософського дискурсу. 

Предметом дослідження – сутнісні характеристики міських 

ландшафтів в їхньому системному взаємозв’язку і взаємообумовленості 

культурного різноманіття 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Характер предмету 

дослідження передбачає використання комплексного міждисциплінарного 

підходу. Методологічна призма дослідження постає інтегративною, 

заснованою на застосуванні принципу взаємодоповнення здобутків 

філософії міста, екофілософії, ландшафтознавства, історичної культурології, 

культурної урбаністики. Системний метод застосований для розгляду 

феномену міста як багатокомпонентної структури. Порівняльно-історичний 

метод спрямований на осмислення трансформації міських ландшафтів у 

контексті історико-культурної еволюції міста (для визначення культурно-

історичних тенденцій формування міських ландшафтів та виявлення в них 

підстав для культурфілософських узагальнень). Герменевтичний метод 

застосовується для аналізу інформаційно-комунікативних зв’язків у межах 

міського культурного середовища, діалектичний – для аналізу морфогенезу 

міських ландшафтів. Виявлення соціокультурних особливостей міських 

ландшафтів здійснювалося в контексті феноменологічного підходу, крізь 

проблему «сприйняття ландшафтів» у повсякденному бутті містян. 

Чільне місце в процесі філософського осмислення міських ландшафтів 

відіграли загальнонаукові принципи та методи, а саме: принципи єдності 

історичного та логічного, об’єктивності, цілісності та всебічності, які 
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використовувалися у поєднанні із такими загальнонауковими методами як 

аналіз та синтез, індукція, аналогія тощо. 

Провідними в дослідженні стали системний, комплексний і 

трансдисциплінарний підходи, які дозволили дослідити екософські, 

соціокультурні параметри міських ландшафтів в їхньому системному 

взаємозв’язку і взаємообумовленості. Концептуально відтворити 

багатовимірність міста дозволило застосування методів 

культурфілософської інтерпретації та урбаністично-філософської інтеграції 

досліджуваного предмету. 

Застосовано дискурсний аналіз – інструмент пізнання що дозволив 

репрезентувати міські ландшафти нетрадиційними способами аналізу, через 

«вичитування» тих сенсів, що залишаються невисловленими, невираженими 

за «фасадом» вже артикульованого урбаністикою знанням. Знання про 

міські ландшафти є множинними, контекстними та історично 

сформованими через дискурси. Через окреслення граничних меж пізнання 

міських ландшафтів, у дисертаційному дослідженні застосовуються 

концептуальні узагальнення в рамках кожної модальності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розширенні 

дослідницького поля урбаністики за рахунок введення міського ландшафту 

як предмету культурфілософської рефлексії. Специфіка міських ландшафтів 

розглянута на основі міждисциплінарного підходу, який дозволив 

виокремити особливі смислоутворюючі структури, що виступають 

джерелом багатовекторного впливу на міську культуру. Це відкриває 

можливості для розгортання нового філософського напрямку – 

культурфілософії ландшафтного урбанізму. 

Новизна конкретизована у наступних положеннях: 
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Вперше: 

- досліджено специфіку семіозису природного ландшафту у процесі 

його культурного освоєння, набуття специфічного змісту, що відображає 

суспільні і духовні смисли; 

- здійснено цілісне культурфілософське дослідження міських 

ландшафтів як медіаторів культурних процесів; визначено культурні 

ландшафти як необхідну складову частину філософського осмислення 

феномену міста; 

- висвітлено, за посередництвом ідей екософії, тлумачення ландшафту 

міста в контексті онтологічних та етичних пошуків узгодженості зв’язків 

натури і культури. Доведено, що міське буття як співбуття з природою 

вимагає від міст не тільки рівноваги натури і культури, а й відкритості 

культурного ландшафту до природи. Це зі свого боку дозволяє 

інтерпретувати міський ландшафт у світлі активності суб’єкта, який своєю 

еко-діяльністю змінює просторові параметри міста та витворює новий тип 

екодизайну міста; 

- сформульовано концептуальне положення про багаторівневий 

характер безпеки міських ландшафтів. Філософсько-урбаністичний аналіз 

засвідчив просторову різнорідність феномену безпеки на фізичному, 

ментальному, соціокультурному рівнях. Соціокультурний контекст безпеки 

дозволяє окреслювати ціннісні координати міських ландшафтів з погляду 

інклюзії та поваги до суб’єктного розмаїття; 

- доведено, що філософська концептуалізація гендерночутливих 

міських ландшафтів можлива на основі феміністської критики урбанізму, 

постмодерної ідеї про гендерне різноманіття та теорії соціальної інклюзії. 

Проаналізовано, як «жіночі» просторові практики «вбудовуються» у 

смислові структури дизайну міських ландшафтів Представлено 

філософський дискурс щодо розвитку ландшафтної інклюзії через 
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подолання гендернообумовлених дискримінаційних просторових практик, 

зокрема шляхом вироблення «дружнього до жінок» міського ландшафту (як 

репродуктивного, так і емансипаторного); 

- сформульовано культурфілософське тлумачення концепту «дружній 

до дитини міський ландшафт», урбо-форми для присутності дітей у міській 

громаді: як об’єкта турботи з боку дорослих, так і суб’єкта 

культуротворчості міста. В контексті культури просторової свободи дітей 

продемонстровано концептуальну обмеженість модерністських практик 

організації дитячих локацій в координатах безпеки повсякденного буття. 

Запропоновано філософсько-урбаністичну інтерпретацію включення ігрових 

локацій у публічний простір міста, що відкриває епістемологічні 

перспективи поєднання філософії дитинства та урбаністики в єдиній 

теоретичній площині; 

- здійснено філософський аналіз комунікативних координат міських 

ландшафтів. Виявлено комунікативну специфіку міських ландшафтів у 

їхньому морфогенезі та кореляції із просторовими способами суб’єкт-

об’єктної та суб’єкт-суб’єктної активності містян. Доведено 

ландшафтотворчу роль партисипативних комунікацій, зокрема у практиках 

«тактичного урбанізму». Запропоновано філософський напрямок пізнання 

міських ландшафтів з позиції виявлення їхньої «соціоспроможності» до ре-

віталізації міста; 

- визначено концептуальні параметри функціонування креативних 

локацій у сучасному місті. Зазначено, що у креативних локаціях 

підтримується культуротворча діяльність містян, й водночас долається їхня 

просторова відчуженість; виробляється спільнота, яку єднає не тільки 

творення естетичного у місті, а й вітальні перетворення деградованих 

локацій; 



 

36 

- культурологічна експертиза, проведена на матеріалі Харкова, 

Чугуєва, дозволила розробити пропозиції щодо розвитку креативної 

індустрії міст. 

Уточнено: 

- предметну сферу морфології міських ландшафтів шляхом експлікації 

семантичних особливостей містопланування в контексті культурно-

історичних особливостей доби античності, середньовіччя, ренесансу, 

модерну;  

- концептуальні положення щодо культурно-історичної трансформації 

містопланувальної морфології у напрямку від геометричної до геоморфної 

моделі. Розгорнуто культурну цінність постмодерного дизайну міських 

ландшафтів в перспективі артикуляції «інших» голосів, соціокультурного 

різноманіття нової топографії міст; 

- культурфілософське тлумачення «молодіжного ландшафту» залежно від 

місця та ролі молоді у розвитку міста; запропоновано урбаністично-

філософську перспективу окреслення міських локацій: від здатних 

забезпечувати «повсякденну впевненість» молоді до таких, що витворюють 

необхідні компетенції для інтеграції у спільноту. 

Набуло подальшого розвитку: 

- розгляд метафізично орієнтованої «ціннісної вертикалі» міських 

ландшафтів; місто постає символом світобудови та місцем для духовного 

самопроектування людини та метафізичної місії. Запропоновано культурно-

історичний підхід що зміщує пізнавальні акценти в осмисленні феномену 

середньовічного урбанізму через «вкорінення» у світогляді ідеї морального 

виправдання міського буття;  

- характеристики міського ландшафту як історико-культурного 

феномену. Висвітлено мнемонічні особливості ландшафтних трансформацій 

українських міст у контексті культурно-національного буття. 
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Теоретичне і практичне значення результатів дослідження полягає у 

тому, що дана дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці 

ґрунтовним вивченням міських ландшафтів на основі міждисциплінарного 

підходу, що розширює дослідницьке поле урбаністики за рахунок 

окреслення нового філософського напрямку – культурфілософії 

ландшафтного урбанізму. Важливе теоретичне та практичне значення має 

концептуальна інтенція дисертаційного дослідження, яка полягає у 

прагненні показати міські ландшафти через особливі смислоутворюючі 

структури міської культури.  

Отримані результати дисертаційного дослідження поглиблюють 

розуміння процесів, які відбуваються в сучасній філософії міст, закладають 

методологічне підґрунтя для осмислення культурних контекстів 

просторового буття українських міст. 

Застосовані у дисертаційному дослідженні матеріали, наведені 

положення, теоретичні узагальнення дають змогу розкрити особливості 

міських ландшафтів, виявити їх роль в культуротворчих процесах та можуть 

бути використані у подальших урбаністичних, культурологічних 

дослідженнях. Своєрідність об’єкту дослідження обумовила необхідність 

широкого використання конкретного урбаністичного матеріалу. Чільну 

увагу у дисертаційному дослідженні приділено інтерпретації та 

реінтерпретації ландшафтів світоглядно- та історично значимих міст 

(Венеція, Вільнюс, Єрусалим, Київ, Лондон, Нова Гориця, Париж, Рим, 

Флоренція та ін.). 

Результати дослідження можуть бути використані у роботі 

аналітичних центрів при розробці стратегій розвитку міст, а також 

подальшому розгортанні ландшафтної тематики у наукових дослідженнях з 

філософії культури, культурної урбаністики, соціальної філософії; у 

навчальному процесі при викладанні курсів та спецкурсів із гуманітарних 
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дисциплін (культурології, урбаністики, історії культури, менеджменту 

міських проектів та ін.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням і виконана особисто здобувачем. Дисертація є логічним 

теоретичним узагальненням тривалої наукової діяльності здобувача. При 

виконанні  цієї роботи здобувачем опрацьовано вітчизняні та світові наукові 

джерела, присвячені обраній тематиці. Використані у дисертації ідеї, 

гіпотези та положення інших авторів мають відповідні посилання. У 

публікаціях у співавторстві визначено частку, що належить дисертанту. 

Кандидатську дисертацію на тему «Ідентифікація суб’єкта в 

історичній культурології» було захищено у 2001 році за спеціальністю 

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури; її матеріали в 

тексті докторської дисертації не використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали та результати 

дисертаційної роботи оприлюднено на 27 конференціях: міжнародних та 

всеукраїнських – «Гендерна політика міст: історія та сучасність» (Харків, 

2003, 2007, 2013, 2015, 2018), «Женщины и мужчины в контексте 

исторических перемен» (2012, Твер, Російська Федерація), «Гендер. 

Екологія. Здоров’я» (Харків, 2015, 2017), «Культурно-інтелектуальна 

складова цивілізаційного поступу українства» (Київ, 2014), «Формування 

історичної пам’яті: Польща і Україна» (Харків, 2007), «Czlowiek udzi w 

Europie:w poszukiwaniu roznorodnosci» (Гдиня, Республіка Польща. 2012), 

«Переяславська рада: її історичне значення і перспективи розвитку 

східнослов’янської цивілізації» (Харків, 19–20 грудня 2012), «На пути к 

гендерному равенству: Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин» (Алмати, Казахстан, 5 грудня 2013), 

«Социальная онтология в структурах теоретического знания» (Іжевськ, 

Російська Федерація, 2012), «Культурні трансформації в синхронії та 
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діахронії: теорія і практика» (Київ, 2012), «Есхатологічна проблематика у 

філософії та культурі російського Срібного віку» (Дрогобич, 2012), 

«Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків» 

(Кам’янець-Подільський, 2012), «Філософія фінансової цивілізації: людина 

у світі грошей» (Львів, 2013), «Культурно-інтелектуальна складова 

цивілізаційного поступу українства» (Київ, 2014), «EURINT-2016: Східне 

партнерство під напругою – час для переосмислення» (Ясси, Румунія, 2016), 

«Урбаністичні рухи та їх розуміння демократії у країнах Вишеградської 

четвірки та Україні» (Будапешт, Угорщина, 2015), «Слобожанський 

гуманітарій–2018» (Харків, 2018), регіональних – науково-технічна 

конференція викладачів, аспірантів і співробітників Харківської 

національної академії міського господарства (Харків, 2012); «Традиційна 

культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне 

суспільство» (Харків, 2012, 2015); «Традиційна культура в умовах 

глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального 

суспільного діалогу» (Харків, 2013); «Традиційна культура в умовах 

глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації 

нематеріальної культурної спадщини» (Харків, 2017), форумах – 

«Урбаністичний форум» (Полтава, 2016), «Global Gender Forum» (Харків, 

2017), семінарах – 52 міжнародному семінарі словенської мови, літератури і 

культури (Любляна, Словенія, 2016), науково-методичних семінарах 

кафедри історії і культурології Харківського національного університету 

міського господарства ім. О. М. Бекетова. Теоретико-методологічні 

положення дисертаційного дослідження використовувалися у процесі 

викладання дисциплін філософсько-гуманітарного циклу («Історія 

української культури», «Філософія господарювання», «Етика та естетика», 

«Історіософія міського господарства», «Культурологія»), навчальних 

семінарів програми безперервної професійної підготовки працівників 
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виконавчих органів Харківської міської ради «Управління міськими 

проектами» (2003-2006), розробленої в межах програми ТАСIS City 

Twinning, семінару «Впровадження гендерних підходів у діяльність 

місцевого самоврядування» для депутатів Харківської міської ради та 

працівників виконавчих органів влади (в рамках Комплексної програми 

розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки).  

Положення дисертаційного дослідження апробовано при виконанні 

госпдоговірної тематики Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова: «Розробка Концепції стратегії розвитку 

Харкова до 2030 р.» (№ 15 від 7.12.2011), «Розробка стратегії розвитку м. 

Чугуїв як структурної частини Харківської агломерації до 2020 р.» (№ 92 від 

1.06.2013), а також проектної діяльності: «Управління міськими проектами з 

використанням партисипативного менеджменту» (ТАСIS City Twinning, 

Лілль-Харків, 2001–2002), «Гендерне бюджетування шкіл естетичного 

виховання м. Чугуїв Харківської області» (у партнерстві з виконавчим 

комітетом Чугуївської міської ради, 2012), «Лобіювання гендерно-

орієнтованого бюджетування програм естетичної освіти м. Чугуєва 

Харківської області» (у партнерстві з виконавчим комітетом Чугуївської 

міської ради за підтримки Субрегіонального офісу ООН-Жінки в країнах 

Східної Європи та Центральної Азії, 2012-2013), «Гендерний аудит міського 

простору» (у партнерстві з Представництвом в Україні Фонду імені 

Фрідриха Еберта, 2013–2014 рр.), «Secondary cities» (у партнерстві з 

виконавчим комітетом Харківської міської ради та за підтримки 

Американської асоціації географів (AAG), 2016), «Створення міської 

інфраструктури, «дружньої до дитини» (за підтримки Представництва 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 2017), Школи гендерної 

урбаністики (за підтримки міської цільової програми «Молодь Харкова» на 

2012–2017 роки), зокрема: 
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- розроблено рекомендації щодо розвитку культурної індустрії 

Харкова (довідка № 58 від 30.04.2018, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова);  

- розроблено пропозиції щодо інтеграції вимог соціальної інклюзії у 

архітектурно-просторові рішення ігрових локацій міста Харкова, на основі 

соціокультурної просторової експертизи дитячих майданчиків (акт 

впровадження № 15 від 21.02.2018, Департамент житлового господарства 

Харківської міської ради); 

- виконано культурну експертизу центральної території міста Чугуїв 

Харківської області, що дозволила розробити пропозиції до проекту 

реконструкції культурно-історичної локації міста в частині створення 

упорядкованого горизонтального континууму між історико-архітектурними 

та монументальними об’єктами (акт впровадження № 10 від 25.01.2018, 

Чугуївська міська рада Харківської обл.);  

- культурна експертиза музейного простору міста Чугуєва, зокрема 

презентації у ньому матеріальної і нематеріальної спадщини, дозволила 

розробити рекомендації щодо посилення культурної спроможності місцевих 

музеїв у розвитку культурної індустрії (акт впровадження від 25.01.2018);  

- здійснено гендерночутливий культурний аудит функціонування та 

фінансування шкіл естетичного виховання міста Чугуєва Харківської 

області, що дозволив розробити рекомендації щодо модернізації існуючої 

системи естетичних освітніх послуг як необхідної компоненти розвитку 

креативної економіки міста (включено до «Комплексної міської програми 

культурного розвитку м. Чугуєва на 2013–2016 рр.»); обґрунтування 

культурної платформи проектів гендерного бюджетування шкіл естетичного 

виховання Чугуєва Харківської області дозволило скласти архітектуру 

проектних дій з урахуванням  стратегічної цілі «Чугуїв – місто рівних 

можливостей»  (акти впровадження № 5, № 8 від 25.01.2018, Чугуївська 

міська рада Харківської обл.). 
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Публікації. Основні ідеї та результати дисертаційного дослідження 

відображено у 55 публікаціях, серед них 2 одноосібні монографії (1 – 

основна обсягом 16,45 др. арк.), 20 статей у фахових виданнях України (9 з 

яких включені до міжнародних наукометричних баз даних), 2 статті у 

зарубіжних періодичних виданнях, як мають наукометричний статус, 

8 статей в інших виданнях, 23 тези та матеріали виступів на наукових 

конференціях. 

Структура роботи відповідає меті дослідження та відображає 

послідовність вирішення поставлених у дисертації завдань. Відповідно, 

дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 14 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. У додатках містяться 5 копій 

документів, що засвідчують впровадження результатів дослідження. Повний 

обсяг дисертації складає 421 сторінку, з них основного тексту 332 сторінки, 

список використаних джерел і літератури містить 452 найменувань, з них 

203 іноземною мовою. 
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РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ 

 

 

1.1 Міські ландшафти у концептуальному просторі «природа-

культура»: історіографія проблеми 

 

Концепція ландшафту перебуває у центрі уваги багатьох теоретичних 

дискусій. Ландшафт постає складним поняттям, існуючим як фізичний факт, 

культурний феномен, естетичний конструкт, політична категорія та ін. Сам 

термін «ландшафт» багатозначний, як за своїми сенсами, так і образами, які 

він викликає. Його визначення може спиратися на різні контексти, 

географічні особливості та способи застосування. У Європейській 

ландшафтній конвенції «ландшафт» визначається як «частина землі», що 

сприймається мешканцями чи відвідувачами такою, що розвивається у часі 

під впливом природних сил та людини [418]. Наголошується, що ландшафти 

є важливим компонентом «середовища людей», вираженням різноманітності 

їхньої культурної та природної спадщини, а також основою їхньої 

ідентичності» [418, р. 4]. Такий широкий фокус уваги до концепту 

«ландшафт» відрізняється від того, що був закладений у Конвенції 

ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, – як 

території, на якій перебуває цінність, «визначні місця, які є універсальною 

цінністю з точки зору історії,  естетики,  етнології чи антропології» [93].   

Варто зазначити, що поширеним є розуміння ландшафту як «те, що 

оточує людину» – територія, земля, навколишнє середовище. Втім 

«ландшафт» не є тотожним синонімом ідеї території, а скоріше, у ньому 

підкреслюється відмінність між природними і культурними ландшафтами. 

Вихідною для ландшафтознавців є ідея про те, що саме в культурних, 
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соціальних та історичних умовах суспільства формують своє «людське» 

ставлення до навколишнього середовища, перетворюючи його на 

«ландшафт». Стверджується, що в основі поняття ландшафту покладена ідея 

про своєрідний спосіб бачити та сприймати навколишнє середовище як 

ландшафт. Причому ландшафтне бачення існувало не в усіх суспільствах і 

культурах.  

Ландшафт глибоко вкорінений в історичному знанні, у якому 

виокремлено існування прото-ландшафтних (архаїчних) та ландшафтних 

спільнот [351, р. 125]. Прото-ландшафтним спільнотам властивий зв’язок  з 

навколишнім світом через міфи, у яких територіальне пов’язане з 

ритуальним знанням. Зокрема, архаїчні суспільства сприймають 

навколишнє середовище як інший тип реальності. Їхні уявлення про 

навколишній світ спираються на такі просторово-фізичні наративи, як 

«ритуальні маршрути» або «подорожі предків» на «землі» (land). 

Культурними антропологами наводяться такі приклади, що в Північній 

Америці тубільці говорили на понад 260 індіанськими мовами, і жодна з них 

не мала слова для природи. Цим фактом пояснюється, що ці культури не 

сприймали себе як відокремлені від природних систем [268, р. 20]. 

Характерною ознакою ландшафтних спільнот є своєрідний спосіб їхнього 

бачення «частини землі» такою, що розвивається у часі під впливом 

природи та людини, а також культурно-естетичне вираження природного та 

антропогенного світу.  

Концепт ландшафту має давню традицію в історико-художньому 

знанні.  Своєрідність художньої «точки бачення» ландшафту (пейзажів) 

полягає у відображенні внутрішнього інтелектуального бачення 

навколишнього середовища. У художньому прочитанні природного 

ландшафту виявляється специфіка східної та західних культурних традицій.  

Наприклад, в європейському суспільстві «появу ландшафтного бачення» 
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здебільшого пов’язують з ідеями гуманізму доби Відродження, а у Китаї – з  

добою Хань (206 р. до н.е. – 220 р. н.е.). В історії ландшафтознавства 

звертається увага на те, що у багатьох східних суспільствах природа завжди 

була присутня, як об’єкт шанування, так і засіб для духовних звершень; 

природа була силою, що перевершувала розум людини. Даосизм та буддизм 

спиралися на природу як на натхнення для їхніх філософій. Людина і 

природа сприймаються не як полярності, а як взаємні частини всеосяжного 

цілого.  

Існує глибока літературно-мистецька традиція зображення природного 

ландшафту, яка й донині визначає східний ідеал краси та естетичних смаків 

[379]. У спільнотах, що сповідують конфуціанство, даосизм, синтоїзм і 

буддизм, культивується почуття поваги до світу природи. У традиціях 

Китаю та Японії природний світ і всі його живі об’єкти розглядаються як 

істинно цінні і гідні поваги. Ця повага випливає з віри в природну сутність 

живих істот, яку можна споглядати у пейзажному живописі.  

Особливістю східного живопису є відсутність перспективи або 

«точної» репрезентації природного світу. Для японських художників 

наявність чи відсутність людини на картині не мала великого значення, 

важливою є сама здатність художника викликати діалог між природною 

сценою та людиною. Людина мала можливість уявити бажану взаємодію. 

Бажаними об’єктами для зображення були самі ландшафти, без людських 

фігур (вони присутні через споглядання). У такому живописі цінується 

здатність художника захоплювати глядача ландшафтом. У «перспективі 

глядача» важливою є можливість ніби «пройтися» довгими звивистими 

шляхами, піднімаючись на гору. Підкреслюються діалогічні стосунки 

«людина-природа», коли людина залучається до «розмови» з природою. 

Крім того, цей естетичний досвід відіграє «просвітницьку» роль як у 
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буддизмі, так і в даосизмі, як інструмент досягнення вищого духовного 

стану.  

Своєрідність художньої «точки бачення» ландшафту визначається, 

зокрема, ідеєю китайського художника, теоретика мистецтва Дун Цичана 

(1555–1636), яку висловив у трактаті «Сутність живопису»: «У 

неповторності своїх ландшафтів природу неможливо порівнювати з 

живописом, але якщо розглядати чудову силу пензля та  фарби, то 

природний ландшафт починає поступатися картині (пейзажу)» [379, р. 2]. 

Пейзажі Дун Цичана є зображенням місць природи, які можна відвідати, або 

в яких можна жити; вони є відображенням внутрішнього інтелектуального 

бачення, обумовленого навколишнім світом та історичними знаннями 

автора. 

 Східні ідеї про природу є кардинально відмінними від 

юдеохристиянської традиції, у якій людина від імені Бога перевершує 

природу, а не шанує її. На відміну від східної традиції, християнська позиція 

визначалася дихотомією «природа-культура».  

Поняття «ландшафт», що має англо-германське походження 

(«landscaef»), вживалося з V ст. для означення специфічних культурних 

процесів в Англії – англосаксонські поселенці «очищали в лісі» локації для 

життєдіяльності (будівництва житла, організації сільськогосподарських 

угідь тощо). По суті, це був селянський ландшафт, «вирізаний» з 

оригінального лісу [379, р. 2]. Відмінність східного та західного світоглядів 

презентує Айсте Блайшюнайте на прикладі відповідних художніх сюжетів. 

Наприклад, сцен природи через особливе значення людської фігури. Під час 

так званого «механічного віку» відсутність людської фігури у канадському 

мистецтві інтерпретувалася як  своєріднє інформаційне повідомлення про 

існуючу порожнечу та наявність землі, яка має бути затребуваною 

людиною. Зображення ландшафтів ніби закликали до їх «засвоєння», 
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шляхом визначення місць, придатних для індустріалізації (каньйони – для 

гідроелектричних дамб, судноплавних водних шляхів, величезні масиви 

лісів та докембрійських пагорбів – для відкритих шахт тощо) [268, р, 27-28]. 

Для істориків європейського мистецтва [258] ландшафт є процесом 

вибору, модифікації та редагування означеної землі відповідно до 

стилізованих ідей краси певного культурно-історичного періоду. 

Зображення ландшафту присутні у мистецьких творах (літературі, живописі, 

кераміці, гобеленах, міфах, садах тощо). 

У ХVІІ столітті в Європі ідея ландшафту була пов’язана з пейзажним 

живописом, зокрема, голландською реалістичною школою, і художниками-

пейзажистами (від героїчних пейзажів Ніколо Пуссена до ліричних, з 

фігурами, встановленими в ідеалізованих пасторальних сценах, Клода 

Лоррена). Ландшафти та сцени (декорації) стали синонімами і пов’язаними з 

ідеєю людей в гуманістичному ландшафті. 

Європейський пейзажний живопис відображає етапи в європейській 

концепції природи, залежно від тієї частини світу, яка є видимою 

спостерігачеві з певної позиції. Ландшафт вивчають шляхом наратизації 

історії пейзажного живопису як «прогресивного руху до очищення 

візуального поля». З огляду на це, ландшафтне мистецтво окреслюється в 

параметрах художньо-історичного прочитання трансформації стилів, 

практик та естетичних ідей, починаючи з італійського Відродження і 

закінчуючи абстрактними уявленнями про форми і ритм у постмодерну 

добу. 

Витоки саморефлексії європейської культури як ландшафту 

пов’язуються із західноєвропейським пейзажним живописом XV ст. 

Протягом перших трьохсот років, як концепт ландшафт (landscape) став 

культурною практикою, він «працював» для представлення культур та їхніх 

інтегральних взаємин із природним світом, як жанр живопису. В  
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італійських та фламандських триптихах XV ст. пейзаж відігравав допоміжну 

роль, як фон для зображення подій із життя Спасителя або святих, а також 

портретів (наприклад, як у відомому портреті герцога Урбіно П’єро делла 

Франческа).  

У Ренесансних пейзажах природа відігравала допоміжну роль, 

оскільки мала нижчий статус в ієрархії, де панує людська чи божественна 

присутність. Ця присутність уявлялася як дарування достоїнства і цінності 

природному середовищу, а зображення природи слугувало фоном, що 

надавав контекстне значення і «підтверджуючу метафоричну силу для 

людського або божественного суб’єкта та наративу» [258, р. 4]. У живописі 

раннього італійського Відродження невеличкі пейзажі присутні у великих 

вівтарях та інших композиційних структурах, що були для того часу 

найвидатнішими формами художнього вираження [258, р. 31]. 

Зображення природи в живописі Відродження демонструють, як 

ландшафт був схоплений в ідеологічній напруженості між християнськими 

ідеями та світською гуманістичною думкою, нагадуючи, що пейзажний 

живопис є частиною більшого контексту. Картина Джованні Белліні 

«Святий Франциск в Пустелі» (1480) є найбільш знаковим уособленням цих 

релігійних і алегоричних контекстів. На картині зображено, як святий 

Франциск отримує стигмати, але це зображення природнє, натуральне. 

Глядач знає, що відбувається, й водночас це ландшафт з фігурою. На цьому 

полотні відведено значне місце ландшафту, у тому числі міському (місто 

розміщено на пагорбі, освітлено ранковим світлом). Фігура Франциска є 

відносно невеликою, його велич виражена не масштабом, а заглибленістю у 

цей світ.  

Присутність божественного відображено у самій природі. Отримання 

стигматів  відображає усю красу природи того, що відбувається. На картині, 

замість серафімів та золотих променів, зображено надприродне світло, що 
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сходить зверху і освітлює святого Франциска. Картина відображає красу 

взаємозв’язку між духовним та фізичними світами. Краса, привнесена 

божественністю, – головна гуманістична ідея Відродження. На додаток до 

світла сонця, існує сенс, через який усе поглинається в єдину, світлу 

атмосферу. Земний світ, у якому  живе людина, може потенційно її 

божествити. Ландшафт постає підґрунтям для більшої дії, а саме – 

піднесеного Божественного акту перед Богом. Натуралізм полотна 

доповнено символами, зокрема, виноградною лозою, за якою доглядає 

Франциск (символ причастя, вина, крові Христа). Наповнення реального 

світу символами стало виразною ознакою живопису Північного 

Відродження.  

З середини XV ст. пейзажні фони у різних видах живопису ставали 

більш видимими, «чисті» пейзажі з’являються у Леонардо да Вінчі, 

Альбрехта Дюрера, Фра Бартоломео та інших митців. Пейзажі створювалися 

ідеалізованими, у них відображувався пасторальний ландшафтний ідеал. 

Відомо, що становлення ландшафтного бачення відбувалося після 

розширення міст Італії у ХІІ–ХІІІ ст., а на півночі Європи – у XІV–XV ст. У 

XVІ столітті ландшафт стає самостійним об’єктом мистецтва, завдяки 

зростанню міських територій та розвитку концепції італійської вілли. 

Культура вілли була місцем демонстрації того, що декорації та їхня 

естетична оцінка почали сприйматися як культурна діяльність і тому гідні 

бути самостійним топосом (семіотичним конструктом, у вигляді художнього 

образу з просторовими означеннями ландшафту, архітектоніки і топографії 

місця). Італійська вілла відображала інтерес членів папського двору, а також 

верхівки суспільства до «експансивної сільської місцевості» [258, р. 56], 

поєднання диких і культивованих елементів ландшафту. Цей інтерес 

виявився, зокрема, в літературних традиціях, а саме Віргіліанського 

пасторального святкування.  
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Художні практики відображення природи склалися у XVІІ ст. З кінця 

XVІ ст. пейзаж представлений окремим жанром живопису у творчості 

Пітера Брейгеля Старшого, Егідіюса ван Конінслоу, Якопо Тінторетто та ін. 

У XVIІ столітті жанр пейзажу розвивається в голландській і французькій 

школах (Нікола Пуссен і Клод Лоррен), з кінця XVIІІ століття – у творчості 

Вільяма Тернера, школи Барбізон (Шарля Франсуа Добіньї, Жана-Франсуа 

Мілле, Теодора Руссо, Жана Батіста Каміля Коро) [195]. У художньому 

розвитку пейзажу, як самооцінці європейської свідомості, можна 

спостерігати наступну трансформацію місця ландшафту: після відкриття 

сенсу трансцендентного, розвивається самодостатнє життя в межах 

знайомого горизонту «своєї землі» (land). Перехід від першого до другого 

періоду європейського пейзажного живопису пов’язується з Пітером 

Брейгелем. Дослідники відзначають, що з його творчістю розпочалося 

дослідження людини, яка стала «земним мешканцем своєї Землі» [351, р. 

163]. У творчості Брейгеля земля в її різних сезонних формах зображена 

через персональний досвід реальності. У його серії картин «Дванадцять 

місяців» природні сезони відображено через діяльність фермерів, чим 

утверджується паралельність між людським життям і життям природи. 

Брейгелевське бачення людського життя здатне приймати загальний погляд 

на життя людей в цілому, у всій сукупності, і може також «вставити» його в 

горизонт природи.  

Брейгель Старший також демонструє глобальні трансформації 

людського буття, втрати буття у «великому житті природи». Зазначається, 

що інтерпретація Брейгеля зламала образ сільського художника, який 

відображав життя фламандських селян, і на його місці постав містянин 

Брейгель, «просвітлений» гуманіст. Він зображує фламандське життя, яке 

водночас «приземленне», повсякденне. Примітно, що на полотнах Брейгеля 
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земля охоплює більшу частину картини. Це дозволяє глядачу відчути 

широту горизонту. 

У ХІХ ст. багато хто з художників створював свої замальовки природи 

у майстернях, у форматі пасторального бачення, без «прив’язки» до 

конкретного місця. Тоді відносини між містом і селом вступають в нову 

фазу індустріалізації і урбанізації, що впливало на суспільство. Критика 

цивілізації, індустріалізації і урбанізації як чогось «неприродного», була 

властива романтизму. Романтики були першими серед тих, хто намагався не 

копіювати реальність, а творчо перероблювати. Романтизм формувався як 

реакція на раціоналізм, розчарування відчуженням та модерною 

цивілізацією. Саме тоді розвивається ідея про «повернення» до природи, 

ландшафтів на «периферії культури». Причому мова йшла не тільки про 

«природний» ландшафт, до якого романтики шукали шлях, але і «ландшафт 

з пам’яттю» про діяльність людини. Для романтиків «повернення у лоно 

природи» було не тільки поверненням до первинного природного 

середовища, а й до минулого, до людської історії [205, с. 97]. Романтики 

звертаються до духовно-історичної реальності людського буття, що 

найбільш повно виражається через художню творчість [165, с. 211–230].  

Для романтичного духу способом художнього мислення процесів і 

сприйняття «світу предків», які жили в цьому середовищі, стало природно-

історичне «з’єднання» у пейзажі. Культурна пам’ять вела їх до замків, 

соборів, історичних міст минулого. Романтизм тікав від «плям цивілізації» 

на землі, які асоціювалися з містом. Заклик романтиків «назад до природи!» 

частіше інтерпретується як повернення до природного життя у сільській 

місцевості. Глибока ностальгія за часами «єднання із землею» характеризує 

романтичний світогляд. 

Романтична критика міста і цивілізації повторювалася у XIX–

ХХ століттях, будь-яке зростання промисловості, кожне нове технічне 
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відкриття спочатку відкидалося як неприродне. Таке неприйняття культури 

та її перетворення на природу можна розглядати як явище, що супроводжує 

прискорення в культивуванні світу; це є результатом ситуації, коли культура 

як «вирощення природи» змушує частину людей «вийти за її межі». Через 

цей вихід, існує (культурна) криза: сильне почуття невизначеності, 

незадоволення та відчуження.  

Свою згоду з романтичною критикою міської культури чітко 

виражали художники школи Барбізон, які у ситуації, коли аграрна 

цивілізація втрачала свої позиції перед індустріальним світом, віддавали 

перевагу селу над містом. Пейзажисти цієї школи критично ставилися до 

міста, урбанізованого світу та відстоювали естетику ландшафту аграрної 

цивілізації. Так само вони відомі своїм почуттям життя, світоглядом, що є 

своєрідним медіатором романтичного та імпресіоністичного живопису. 

Барбізонці поєднували у своїй творчості живопис, географію, сучасну 

історію. 

Поступово у пейзажному живописі склалося особливе ставлення до 

природи, не просто як до «матеріалу», який слід скопіювати або «сцени», 

яка має бути «артикульована». Мова йшла про більш автономне 

використання живописних засобів для побудови простору, рельєфу та 

об’ємів. Живопис на відкритому повітрі (pleinair painting) відкривав 

можливості для більш природного бачення природи, і пейзажний живопис 

постає як процес. Відомо, що митці «школи Барбізон» витрачали багато 

часу для споглядання за лісистими ландшафтами та сільським життям, 

композиції їхніх картин відображали рух, а не постійність, перманентність. 

Школа Барбізон також відображає більший культурний зміст у розумінні 

навколишнього середовища. Сформульовано вимогу щодо активної участі 

глядача в інтерпретації художнього твору. Історики мистецтва часто 

розглядають «школу Барбізон» як своєрідний місток до імпресіонізму. 
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Живопис у природі, «від вражень художника» є імпресіоністською позицією 

щодо безпосереднього спостереження, динамічного та спонтанного.  

Модерні міста Франції, як і усієї Європи, спричинили «легкість 

пересування» містян (поїздом, а пізніше машиною), і природа стала 

доступною художникам у нових концепціях. Частиною концепції 

ландшафту, як засобу протистояння індустріалізації та урбанізації, стає 

рекреація та ретрит (період особистого чи групового усамітнення для 

духовної чи психологічної роботи над собою). Імпресіоністи намагалися 

зафіксувати зовнішній вигляд змін погоди, сезонів і часів дня. За допомогою 

спеціальних кольорових технік вони відтворювали на своїх полотнах 

візуальні відчуття від спостереження за природою. В імпресіонізмі 

ландшафтне бачення набуло найвищого мистецького розвитку, де пейзаж 

став все-визначенням реальності, як про те мріяли німецькі романтики. 

Здійснюється «публікація» усього світу: все, що є видимим, гідне того, щоб 

бути оприлюдненим, гідним відвідування та зображення, і варте, щоб 

пам’ятати. 

В імпресіонізмі відбулося «примирення» міста та сільської місцевості, 

культури і природи. Імпресіоністи виявилися здатними дивуватися усьому: і 

сільським картинам, і містам, що динамічно розвиваються, з їхніми 

вокзалами, портами, архітектурними спорудами, містянами, які постійно 

поспішають, тощо. Сільська місцевість була порівняна із містом як природа 

для культури. Пейзажисти цієї школи, започаткувавши практику пленерів, 

більше не прагнули до самотності та винятковості «романтичної» природи, а 

створювали пейзажі безпосередньо у ландшафті та відкривали мальовничу 

красу ландшафтів передмість Парижа. Їхні пейзажі передмість емансипують 

природу з художньою майстерністю. Імпресіонізм, завдяки своїм 

приміським пейзажам та пейзажам великих міст, своєрідним чином 
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виправдовує урбанізацію та готує суспільство до необхідності розвитку 

індустрії. 

У постімпресіонізмі здійснюється спроба творити ландшафти не 

«розмиванням» місць і розчиненням об’ємних форм у просторі (як в 

імпресіоністичних ландшафтах), а пошуком і підкресленням просторової 

структури предметів [57, с. 292]. Заради цього художники нерідко навмисно 

спрощували просторові конфігурації, зводячи форму місць до простих 

геометричних фігур (Поль Сезанн, Ван Гог). 

Звертається увага, що у той самий час, коли виникає імпресіонізм, 

було винайдено фотографію. Обидва способи дають інтегральний погляд на 

видимий світ, практику демократизації уявної дійсності. «Опублікований» 

світ – механічно через фотозйомку або живопис – це світ, який 

висвітлюється для кожного, тобто світ, чия видимість об’єктивується 

перспективою і потрапляє в межі буття людини. Зазначається, що процес 

візуалізації видимого світу, який розпочався з Відродження, остаточно був 

завершений, коли почалося застосування перспективи, фотографування  

світу [351, р. 51]. Як постсередньовічна людина звільняється від впливу 

християнського одкровення, так і фотограф засвідчує те, що світ у своєму 

емпіричному змісті емансиповано назавжди. Фотокамері властива 

повторювана здатність «публікувати» світ з усіх боків і в будь-який час. 

«Публікація» доводила, що кожен образ в принципі багатовимірний і 

доступний кожному. Камера керується нашою волею, щоб виявляти видиму 

реальність, і, таким чином, є кінцевим наслідком сучасного бачення світу, 

що вперше з’являється в пейзажах ще у XV столітті. 

Фотографія завершує процес публікації світу, який розпочався після 

Середньовіччя. Це публікація, яка одночасно означає відданість реальності, 

що приходить з досвіду, а також контроль людини над цим світом. 

Фотографування уявляється як комбінована дія, у якій людина «віддається» 
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світу явищ, з іншого – повертає ці явища до об’єктів. Сучасна європейська 

людина, як фотограф вражень, «відкривається» явищам. Фотографуючи 

речі, людина відкриває об’єкти через об’єктив з певного боку в певний час, 

й водночас зводить їх до «фотогенних» об’єктів. Це є досягненням для 

ренесансного типу людини. 

Загалом публічне представлення світу, що знайшло своє яскраве 

відображення у вигляді ландшафту, змогло відбутися завдяки винайденню 

перспективи. Камера механізує цей метод з технічної точки зору. 

Таким чином, здійснюється прихований принцип техніки перспективи, що 

виявляється в ідеї перспективізму, коли кожна точка зору дає відносну 

істину про світ, і жодна точка зору не може бути абсолютною точкою зору. 

Кожну річ можна побачити, намалювати та сфотографувати з багатьох 

можливих точок зору, всі вони еквівалентні. Іншими словами, немає 

абсолютної позиції, усі погляди на світ відносні. 

Внутрішній розвиток тієї перспективи, з якою західноєвропейський 

світ XV ст. почав «бачити» себе, – це перспектива фотографії, тобто 

релятивізму, що є наслідком автономізації особи. Ця автономізація була 

здійснена за часів винаходу фотокамери. А з другої половині ХХ століття, 

коли такий пристрій став доступним кожному, перспективізм і суб’єктивізм 

сучасної людини став для всіх фактом. Камера дає можливість кожному 

зафіксувати зі своєї конкретної позиції власне бачення світу. В імпресіонізмі 

такий вид релятивізму є перцептивізмом й присутній у практиці 

художників, щоб показати те ж саме в різний час та з різних позицій на 

полотні. Ці своєрідні потреби імпресіоністів дивитися на світ в його 

тимчасовій і просторовій мінливості (і які також призвели до створення 

камери) та увічнити його «для нащадків», розуміється як специфічний 

модерний шлях європейського духу [351, р. 54–55].  
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Перехід від імпресіонізму до експресіонізму, як повернення з міста до 

сільської місцевості (феномен «колонії художників»), розумівся як одна з 

ознак дискомфорту «міста в собі». Це невдоволення містян міським 

способом життя, а також своєрідне міфічне повернення в село і своєрідну 

містику селянського життя [351, р. 63]. В експресіонізмі пейзаж не став 

предметом особливого зацікавлення, але ставав фоном, на якому 

розгортається протистояння людини хаосу буття [57, с. 293]. Коли людина 

«занурюється» у ландшафт, її охоплює жаль з приводу «вічності» існування 

ландшафту і минущості її власного життя, своєї приреченості на смерть, її 

охоплює розпач при порівнянні вільного й безтурботного життя пташок у 

ландшафті із власним приземленим життям у ньому, повним нерозв’язних 

проблем і труднощів. Ландшафт поставав в образі, надто далекому від 

фізіономічного вигляду ландшафтів у реальному світі (з елементами хаосу, 

алогічності, приреченості людини й навіть апокаліптичності). Отже, від 

початкової радості художників щодо нескінченності простору, з якої 

сучасна свідомість розпочалася у XV столітті, залишається лише порожнеча, 

у якій людина постає стороннім предметом серед речей. 

Зазначається, що виникнення пейзажу стало не тільки ознакою 

початку кінця обожнювання світового простору, а й ознакою вивчення землі 

(land) через місто: від практичного і духовного привласнення місцевих 

просторів сільської місцевості до охоплення світського простору містянами. 

У цій перспективі розвиток західноєвропейського пейзажу можна 

розглядати як діалектику міської та сільської місцевостей, у якій місто, коли 

воно зростає, шукає нові простори для вільного горизонту. На початку ХХ 

століття подібна просторова свідомість була властива роботам 

фламандських експресіоністів. Кінець пейзажу як важливого жанру 

живопису збігається з остаточним відчуженням/відгородженням від 

сільських земель. Тобто завершився процес, розпочатий у ХІV столітті, в 
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якому сільська місцевість Європи трансформується на урбанізоване 

суспільство, де аграрний спосіб життя залишається на периферії [195, 

с. 146]. 

Експресіоністи зруйнували «фасади», звичний фізіономічний вигляд 

ландшафту. Вони зазначають, що у ландшафті, за фасадом його 

мальовничості, краси, гармонійності, є дуже багато «сумних» елементів, 

проте вони приховуються. Образ ландшафту стає немов ірреальним, хоча на 

думку експресіоністів, він є його суттю.  Зображується шляхом відповідних 

прийомів: порушення пропорцій, зламаності ліній, введення контрастів 

кольорів, деформації усього простору, гротескного зображення певних місць 

та елементів ландшафту тощо. Людина підсвідомо, а суспільні владні 

інститути цілеспрямовано, вибудовують цей фасад, аби приховати «страшну 

суть» буття. Якщо усвідомити цю суть, то її слід показати, а це означає – 

«зірвати маску» з ландшафту, зруйнувати його фасад, оголивши за ним його 

сутність [57, с.293],  бездуховний і безглуздий хаос. Тут речі і люди 

знаходять знайому форму, але їх зовнішня форма є лише порожньою 

маскою, яку зриває або робить прозорою художник, щоб відкрити 

приховане за нею обличчя [234].  

Для експресіоністів найважливішим об’єктом мистецтва був мегаполіс 

(Джон Фрісбі) [234]. Цілі експресіонізму відповідають опису Георга Зіммеля 

щодо існування мегаполісу в частині, коли експресіонізм намагається 

передати внутрішні переживання людиною мегаполісу як «розірваного», 

фрагментованого (експресіоністський антиурбанізм). Саме фрагменти 

мегаполісів «культури речей як культури людей» намагаються відобразити 

експресіоністи у своїх вуличних та міських ландшафтах. У мегаполіса, як 

протилежності природи, є частини (архітектура, транспорт, урбаністичні 

артефакти тощо). Г. Зіммель протиставляє місто і природу [402], він 

стверджує, що сам факт, що дані речі, які спостерігаються на якійсь частині 
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землі, є «природою», а не прямими лініями вулиць з «нанизаними» на них 

будівлями і автомобілями, ще не робить описану частину землі 

ландшафтом. «Частина» природи є внутрішнім протиріччям, тому що у 

природи немає «частин». А у мегаполісу, як протилежності «природи», є 

частини. Отже, експресіонізм трансформує світ міського ландшафту.  

Загалом в історії європейського пейзажного живопису, що 

«замкнений» на анімаційних відносинах, відбиваються, як етапи 

становлення концепції природи, широкий діапазон ідей та образів 

природного світу, так і «історії сприйняття» землі (ленд). Звертаючись до 

розуміння ландшафту і того, чим він відрізняється від «землі», зазначається, 

що ландшафт як культурний конструкт, складається з різних практик під 

впливом культурних рухів [258]. У аналізі генези концепту «ландшафт» 

береться до уваги також те, що ландшафт є тим, що є видимим, як певна 

картина, що формується глядачем, його візією та конструюванням [259], 

залежно від тієї частини світу, яка є видимою спостерігачеві з певної 

позиції.  

Концепт міського ландшафту має також розвинуту мистецьку 

традицію в світлі дослідження багатоманітної культурно-історичної 

спадщини, передусім архітектурної [35–36; 74–77]. Концептуальні межі 

культурно-історичного ландшафту охоплюють питання ролі людини в 

просторі міста: як об’єкта, що змінюється під впливом міських культурних 

умов, так і активного суб’єкта, який своєю творчою діяльністю змінює 

навколишнє середовище. Місто постає своєрідним способом творення 

культури, «окультурення ландшафту». Через творчість людина привносить у 

місто власне сприйняття, розуміння того, як «бути», «існувати», «значити». 

«Творчі» дискурси міста набувають значущості й у зв’язку із важливими 

практичними завданнями культурних перетворень ландшафтів, зокрема, 
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індустріальних міст, яким властива естетична бідність, соціальна 

«законсервованість».  

Поряд з тим, що людство цінує свої досягнення у знакових пейзажних 

зображеннях, наголошується, що слід приділяти увагу й повсякденним 

ландшафтам, що відображають ідентичність, і є вмістилищем 

індивідуальних та колективних вражень. Ландшафт розглядається 

містопланувальниками, географами переважно через фізичні 

характеристики, культурологами, соціологами, істориками застосовуються 

психофізичні методи. В інтегральній оцінці якості ландшафту 

застосовується аналіз та оцінка переваг громади від ландшафтів. 

Зазначається, що якість ландшафту формується баченням спостерігача і є 

продуктом його соціокультурних та психологічних особливостей.  

Також здійснюються спроби зрозуміти ландшафт, розглядаючи його 

як художню форму, яка ілюструє процес поглинання містом сільської 

місцевості. Історія західноєвропейського пейзажного живопису постає 

історією поступового поглинання багатьох сільських ландшафтів в одному, 

універсальному, нейтральному просторі міста, іншими словами, історія 

урбанізації Європи представлена в картинах «від себе».  

Ландшафти також розглядаються як видимий артефакт людської 

історії. Історія є важливою, оскільки вона допомагає пояснити присутність 

людини у тому чи іншому місці. Цілком логічними та зрозумілими є 

намагання вивести певні ландшафти з потоку часу, законсервувавши їх у 

певний значимий історичний період. У такому контексті ландшафт 

розуміється як артефакт та «сховище пам’яті» що, зі свого боку, актуалізує 

питання спадщини та пам’яті. Міський ландшафт, витворюючись під 

впливом різноманітних життєвих форм культури, записує (фіксує) еволюцію 

своєї ідентичності, і одночасно з цим, набуває значення спадщини. Міська 

спадщина визначається як історичне нашарування культурних і природних 
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цінностей, що були вироблені шляхом спадкоємності культур і акумуляції 

традицій. 

Культурні ландшафти постають, за визначенням Комітету всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО, «ілюстрацією еволюції людського суспільства та 

становлення у часі під впливом фізичних обмежень та/або можливостей, що 

надаються їх природним середовищем, а також послідовними соціальними, 

економічними та культурними силами, як зовнішніми, так і внутрішніми» 

[373, p. 14]. У 1992 році ЮНЕСКО визначили три категорії культурних 

ландшафтів, що можуть бути включені до переліку світової спадщини через 

характерну їм виняткову універсальну цінність: ті, що розроблені і 

спеціально створені людиною (1), комбіновані «органічно розвинені 

ландшафти» (2), а також ті, що найменше «сформовані» людьми, але високо 

цінуються – «асоціативні культурні ландшафти», що оцінюються через 

релігійні, мистецькі чи культурні асоціації природного елемента (3). Серед 

об’єктів культурної спадщини – архітектурні ансамблі історичних центрів 

міст, а також місто у цілому (Венеція). У цілому культурні ландшафти 

знаходяться у площині культури та природи, матеріальної та нематеріальної 

спадщини, біологічного та культурного різноманіття. Культурним 

багатством, яке сприяє появі місцевої ідентичності, також визнаються  тісно 

пов’язані з цими ландшафтами людські історії та речі, з яких складаються 

спогади [414, р. 4].  

Історичний міський ландшафт розуміється як результат історичного 

нашарування культурних і природних цінностей, а також що виходить за 

межі поняття «історичний центр» або «ансамбль», включає більш широкий 

міський контекст, його географічне розташування тощо. Наголошується, що 

міські ландшафти, як комбіновані витвори природи і спільноти, мають 

демонструвати гармонію. Яскравий приклад, що наводиться ЮНЕСКО, – 

культурний ландшафт міста Ханчжоу (Китай) навколо Західного озера. 
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У цьому ландшафті гармонійно поєднана природа і культура, озеро і 

пагорби, на яких розташовані численні храми, пагоди, павільйони, сади, а 

також дамби і штучні острови. Для істориків мистецтва Західне озеро є 

особливим культурним феноменом, через його вплив на ландшафтний 

дизайн в інших містах Китаю, Японії, Кореї, а також на культурні традиції 

поліпшення ландшафтів, що відображають буддистські ідеали злиття  

людини з природою («буддійський спокій» та «природа як картина») [441]. 

Ландшафт Ханчжоу привертає увагу істориків урбанізму своєю візуальною 

цілісністю, незважаючи на високий темп розвитку міста (від регіонального 

містечка до мегаполісу з 8 мільйонами мешканців). Візуальна цілісність 

цього культурного ландшафту зберігається, завдяки відповідній будівельній 

політиці муніципалітету (підтримує існуючі висоти та межі ландшафту, 

зупиняє будь яке його розширення, що може вплинути на горизонт 

Західного озера). Отже, зважаючи на глобальні зміни у практиках щодо 

міської спадщини, ЮНЕСКО розроблено рекомендації щодо історичних 

міських ландшафтів [250], в яких підкреслюється динамічна роль спадщини 

в ядрі сучасних суспільств, а також роль в політиці міського планування. 

ЮНЕСКО закликає розгортати стратегії міського планування з акцентом на 

культурні та екологічні цінності. 

Ландшафти формуються поколіннями громад, є хранителями 

ключових свідчень про їх минуле, й в них так само відбиваються нинішні 

стремління. Поступово зростаюче усвідомлення глибоких взаємозв’язків 

між природним та соціальним середовищем, історичне вивчення культурних 

ландшафтів здійснюється в межах ландшафтної археології [317]. 

Відкриваються і документуються археологічні пам’ятки міст, 

досліджуються природні та соціокультурні компоненти їхніх ландшафтів. 

Ландшафтна археологія постає альтернативою традиційній археології 

поселення, вона здатна досліджувати внутрішній культурний ландшафт та ті 
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компоненти, які не мають збережених «фізичних залишків» або не є 

«впізнаваними» традиційними засобами. Важливо також, що у ландшафтній 

археології застосовуються «неруйнуючі» (або, щонайменше, менш руйнівні) 

методи збору даних, що дозволяють отримати результати, яких неможливо 

отримати за допомогою більш традиційних підходів. Давніші локації 

постають не ізольованими, а у більш широкому ландшафті, досліджується, 

як історично змінювалося їхнє використання та призначення. Культурні 

ландшафти можуть набувати нових значень, ставати предметом міфів та 

історій. Досліджується, як ландшафт привласнювався, оскаржувався 

різними практиками людей, які мали часто суперечливі переживання одного 

і того ж місця.  

Ландшафтна археологія орієнтована на ідентифікацію діахронічного 

розвитку поселення, реконструкцію форм структури поселення та їх 

розташування в ландшафті та континуальність населених пунктів. У той же 

час неруйнівні засоби дослідження є набагато більш чутливими до 

археологічної частини культурної спадщини та у значній мірі сприяють 

захисту пам’яток. В рамках ландшафтної археології можна представити 

моделі взаємозв’язків між міськими спільнотами та їх середовищем, а також 

показати, як вони формували його в поступовому довгостроковому процесі 

людських дій на ландшафт. Ландшафтна археологія дозволяє окреслювати 

історичну динаміку просторових процесів, розгортання «історії поселення» 

у масштабах географії регіону тощо.  

У фокусі спеціальної уваги урбаністів усе частіше перебувають 

історичні міські ландшафти з питаннями про збереження культурної 

спадщини. У ситуації, коли спостерігається руйнування культурної 

спадщини, можуть посилюватися тенденції нестійкості та нежиттєздатності 

міст. Донедавна традиційна практика збереження міської спадщини була 

зосереджена переважно на архітектурних пам’ятках міста. Протягом другої 
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половини ХХ століття у концепції збереження міської спадщини відбулося 

поступове зміщення акцентів у бік забудованого ландшафту у цілому. 

Наразі процеси збереження спадщини демонструють різні стратегії: від 

захисту міських історичних будівель та архітектурних ансамблів на основі 

їхньої естетичної цінності до захисту усіх культурно значимих історичних 

міських ареалів, монументального і немонументального походження, що 

ґрунтується на соціокультурній цінності місця [359]. 

Урбаністами розроблено відповідний підхід до збереження історичної 

міського ландшафту (Historic Urban Landscape approach) [384], що 

ґрунтується на множині контекстів, урахуванні взаємозв’язків фізичних 

форм, просторової організації з соціальними і культурними цінностями. 

Історичний міський ландшафт включає широкий контекст: топографічне 

місце, геоморфологію і природні особливості; вбудоване середовище, як 

історичне, так і сучасне; інфраструктуру над і під землею; відкриті простори 

і сади; структуру землекористування і просторову організацію; візуальні 

оцінки; та інші елементи міської структури. Ландшафт також включає в себе 

соціальні та культурні практики і цінності, економічні процеси та 

нематеріальні аспекти спадщини, пов’язані з різноманітністю і 

ідентичністю, усе, що встановлює основну роль міста в якості агента для 

зростання і розвитку спільноти [250, р.10]. Важливо, що такий підхід 

заснований на традиціях місцевих громад і сприяє повазі до їхніх цінностей 

[385, p. 65].  

Сучасний ландшафтний підхід до міста, на відміну від традиційного, 

визначається як «відповідально місцеорієнтований» (responsive place-

oriented), що виходить за межі універсальних орієнтирів, і не обов’язково 

шукає «матеріального свідка». Наголошується, що цінність міської 

спадщини може визначатися чимось, що знаходиться в процесі старіння 

[384]. Містяни спостерігають за тим, як історичні події змінюють пам’ять. 
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Ідентичність і пам’ять міст, втілені в архітектурній спадщині і 

нематеріальних практиках, особливо уразливі сьогодні. У потоці 

ландшафтних змін виникають «культурні напруги», наприклад, у місцях 

реконструкції історичної забудови міст. Міська політика регенерації і 

неконтрольована урбанізація призводять до збільшення тиску на «міську 

тканину» та історичні центри (з неадекватною інфраструктурою, знесенням-

реконструкцією, втратою автентичності тощо) і, здебільшого, до 

стандартизації міських форм і практик, стираючи сліди специфічної 

ідентичності міст і їх населення. Це може відбуватися через надмірну 

щільність забудови, стандартизованість і одноманітність будівель, втрату 

публічних просторів, або збільшення ризиків, пов’язаних із природними 

стихіями.  

Міський ландшафт, як репрезентант минулого, потребує осмислення 

«історичних кодів» буття. Підхід до історичних міських ландшафтів 

висвітлює питання збереження якості середовища проживання людини, 

підвищення продуктивного використання міських ландшафтів і соціально-

функціонального розмаїття. Застосування цього підходу дозволяє 

підтримувати прагнення громади до розвитку і адаптації, і так само до 

збереження цінностей, пов’язаних з їхньою історією та колективною 

пам’яттю.  

Очевидною стає вимога до здійснення  політики збереження міської 

спадщини у широкому міському контексті. У ландшафтних дослідженнях 

наголошується, що у сучасних умовах урбанізації, коли міста набувають все 

більшого значення як «двигуни зростання» і як центри інновацій, культурні 

аспекти стають більш значущими. Адже міста мають бути центрами 

творчості, освіти тощо. Хоча тривалий час культурні питання були 

другорядними у дискусіях про міський розвиток, культура переважно була 

«ізольованим» сектором, у міських політиках не визнавався її 
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трансверсальний характер [250, р.8]. З 2010 року Генеральна Асамблея 

ООН, через низку резолюцій і доповідей, визнала роль культури як рушійної 

сили сталого розвитку. Культура розглядається як ключовий актив для 

людського, соціального і економічного розвитку, і надає інструменти для 

управління фізичними та соціальними перетвореннями для забезпечення 

гармонійного втручання в історичне середовище. Практики збереження 

культурних ландшафтів стають частиною самобутнього і успішного 

міського дизайну.  

Цей процес спричинив включення завдання 11.4: «активізувати 

зусилля із захисту та збереження всесвітньої культурної і природної 

спадщини» до стратегій досягнення Цілі сталого розвитку 2016–2030 рр., що 

стосується питань життєстійкості міст (ціль 11). У такій перспективі 

стратегії збереження міської спадщини мають бути інтегровані у соціально-

економічний розвиток міста. Відповідно шукаються інструменти для 

встановлення збалансованого і стійкого взаємозв’язку між забудованим і 

природним середовищем, а також між історичною спадщиною та потребами 

нинішнього і майбутніх поколінь. Артикулюються питання збереження, 

відновлення та підтримки будівель, пам’ятників, відкритих просторів, 

культурно-історичних ландшафтів у фокусі їхньої культурної, архітектурної, 

природної, релігійної та духовної цінностей [418].  

На противагу процесам міського оновлення на основі знесення та 

реконструкції об’єктів, пропонуються практики збереження міської 

спадщини та її поліпшенню за рахунок «побудови міста над містом» (через 

рециркуляцію і адаптивне використання існуючих будівель та споруд). 

Описуються кращі міські практики щодо багатофункційного використання 

об’єктів в історичних центрах. Особлива увага також приділяється 

збалансованому співвідношенню міської та сучасної архітектури. Теоретики 

архітектури звертаються до проблеми збереження історичних цінностей в 
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контексті питань дотримання принципу безперервності композиції. Екологи, 

культурологи розробляють рішення щодо збереження історичних міських 

районів в частині виявлення і захисту історичного нашарування культурних 

і природних цінностей у міському середовищі. В урбаністичних розвідках 

міська спадщина, її матеріальні і нематеріальні компоненти, постають 

ключовим ресурсом для покращення якості проживання в міських районах, 

підтримці соціальної згуртованості громади міста.  

Наразі активно обговорюються нові загрози для міської спадщини 

[335, р. 6]. Урбаністи зазначають, що міська спадщина знаходиться під 

загрозою через збільшення збройних конфліктів, що «конкретно 

націлюються» на міста, як «видимі платформи» культурного розмаїття (та 

національної ідентичності). Грабежі і умисне знищення історичної 

спадщини, заборона певних традиційних культурних практик на окупованих 

територіях є умисними діями щодо послаблення основ соціальної 

згуртованості та «спільного життя», а також ставлять під загрозу цілісність 

окремих народів. Для визначення насильства проти міської тканини 

архітекторами та містобудівниками використовується термін «урбіцид». 

Історики звертаються до розуміння культурних ландшафтів у часи війн, 

коли міста перестають бути безпечними притулками від війни і стають 

частиною поля битви. Наприклад, Р. Вейкман дослідив кардинальні зміни 

традиційного культурного ландшафту Парижа за часів німецької окупації у 

Другій світовій війни (статуї, які прикрашали громадські місця міста, були 

приховані; публічні танці, джазова музика заборонені; будь яка публічна 

активність була мінімізована). Водночас паризький ландшафт представлено 

у світлі суспільно-політичної визвольної боротьби 1944 р. [437]. Мілан 

Проданович висвітлює проблему знищення міської тканини Сараєво у часи 

військових подій 1992–1996 рр. [381].  
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Розуміння міських ландшафтів через архітектуру, планування, дизайн 

дозволяє розширити концептуальний інструментарій міського 

ландшафтознавства. Модерністські уявлення про міське планування, 

прогресивні для свого часу, дозволили створювати архітекторам досить 

розвинені функціональні ландшафти. Водночас принципи модерного 

урбанізму, сформульовані Ле Корбюзьє, переосмислювалися 

неоурбаністами. Зокрема, Крістофер Олександр, Хаджо Нейс, Артеміда 

Анніну пропонують теорію про природу людино-орієнтованого дизайну.  

Їхня теорія нового міського дизайну орієнтована на розгляд в єдиній системі 

двох доменів – домена геометричної структури і людських почуттів. Більше 

того, вони зазначають, що фундаментом архітектури має бути людська 

природа. Наголошується, що архітектор, проектуючи міські простори, не 

може займати нейтральну позицію, а має бути чутливим до потреб тих, хто 

буде користуватися спроектованими місцями [255].  

Леон Крієр зазначає, що «міська тканина» Європи може зберігатися, 

поліпшуватися і розширюватися, за умови її здатності відповідати на 

реальні потреби сучасних людей. Він пропонує розвиток своєрідних 

«полполісних» (polypolis) ландшафтів, перебування у яких дозволяє 

містянам здійснювати різноманітні міські практики. Гарне міське 

планування не означає створення дистанцій між людьми, а об’єднує їх 

особливим чином, щоб підвищити їхню  задоволеність від перебування у 

публічних місцях. Дискурс «polypolis» спонукає урбан-дизайнерів до 

включення відповідних публічних просторів у рельєфи вулиць [395].  

Важливим напрямком ландшафтних досліджень стає екологічна 

історія міст. Наприклад, Вільям Кронон дослідив екологічну історію Чикаго, 

його складні взаємозв’язки між розвитком урбан-тканини та його 

екстенсивними «природними глибинками» [288]. Природа постає 

невід’ємним компонентом міського ландшафту, як «ресурс розвитку» 
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Чикаго. Історики та географи досліджують «міську натуру», від 

ландшафтних парків до складних гідротехнічних систем. Наразі 

модерністське містобудування стало об’єктом урбаністської критики через 

створення міських «антиекологічних» ландшафтів [196].  

У цілому  концепції ландшафтних екологів [317]  засновані на схемі, 

характерній для технічної цивілізації: увага зосереджується лише на 

сучасному ландшафті. Хоча цей феномен необхідно розглядати й з погляду 

тривалих інтервалів часу, у темпоральному вимірі. У гетерогенному 

ландшафті можна побачити сліди геологічного, еволюційного 

(біологічного), історичного та екзистенційного часу, створеного людьми з 

соціальними відносинами, а також у природних структурах. Урбаністами 

осмислюється, з одного боку, як природа стала дискурсивно відокремленою 

від (міської) культури і як, з іншого боку, виробництво сучасного міського 

ландшафту зближує людину і нелюдські ресурси, що спричиняє 

фундаментальні перетворення, «соціонатури» (socionatures). У таких 

дослідженнях особливе значення має ідея «міської натури» (urban natures), 

яка розуміється як «гібридний продукт» (природи, технології та дизайну) 

[321, р. 491].  

Наразі теоретики містопланування демонструють орієнтованість не на  

«виробництво» міських локацій шляхом  витіснення природного світу, а на 

якісно нове його відновлення в міському контексті. Наголошується на 

необхідності «розмивання межі» між культурою та природою, формування 

міського ландшафту як екологічного за своєю природою, так і 

багатофункціонального за своїм соціокультурним призначенням. 

Посилюється дослідницький та практичний інтерес урбаністів до питань 

естетичного виміру ландшафтів, зокрема, у параметрах артгеографії. 

Звертається увага на «символічну бідність» модерної архітектури 

(хмарочоси, центральні ділові квартали тощо). Розробляються архітектурно-
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просторові рішення щодо створення естетики архітектурних форм, у тому 

числі чутливих до місцевих історій, народних традицій [326, р. 66].   

У географії ландшафт тривалий час асоціювався з образом дикої 

природи (або пустелі). Природа та культура розглядалися як протилежності; 

люди, зі способом їхнього буття, «зіпсували» ландшафт у його образі 

(пустелі) [391, р. 6–7]. Відповідно до дуалізму модерної епохи, де місто було 

представлене інтенсивно збудованим техногенним середовищем, ландшафт 

уявлявся переважно як природний зелений оазис, сільська місцевість [267, 

р.18]. Якщо місто було представленням прогресивного майбутнього, то 

ландшафт романтичним минулим.  

Чим більше міста розросталися і поглинали людину, тим міцніше 

ставала віра в «сільський рай», і як наслідок – популяризується образ 

сільського ландшафту. Він уявляється як приємне, сонячне місце, де 

«старомодні люди» займаються роботою менш важливою та менш 

вигідною, але там, де життя має стихійну простоту та правду. На більш 

витонченому (хоча й не більш обґрунтованому) рівні сільська місцевість 

розглядалася як «заповідник дикої природи», що ідеально підходить для 

відпочинку. Романтична асоціація ландшафту з сільським шармом і простим 

способом життя утримується у повсякденній свідомості. Такий ландшафт, 

як на фізичному, так і на духовному рівні, протиставляється «злу міста» 

(допоки природний ландшафт виживає, людство має надію на виживання). 

Міське існування – це у певному сенсі чистилище, «інженероване 

навколишнє середовище» (за Дж. Б. Джексон). Дизайнери та планувальники 

ХХ сторіччя, діючи в такому контексті, розвивали теорію ідеальних 

просторових взаємин, що ґрунтувалася на  образі буття людей, що живуть в 

безпосередній близькості від природи (але не є частиною природи).  

«Культурний ландшафт» в географії постав внаслідок поступової 

зміни пізнавальних інтересів від  природного до антропогенного, і далі – 
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ландшафту, включеного у сферу культури (К. Ріттер, Ф. Ратцель, 

О. Шлютер, К. Сауер, Е. Банзе). Відомі спроби мислителів визначити 

зв’язок між природою та культурою, між «дикою природою» (wilderness 

nature) і «зробленою людиною природою» (human-made nature). Японський 

філософ Тетзуро Вацуджі звертається до «географії людини» та вводить 

термін «фудосей» (fûdosei) як «життєвий зв’язок буття всередині 

навколишнього середовища, а також досвід про нього» [439]. Його 

філософські розвідки спрямовані на дослідження функції клімату як 

ключового чинника в структурі людського існування. Автор виходить з тези 

про те, що явища клімату слід розглядати як суб’єктивне вираження 

людського існування. Розробляючи свій аргумент, Т. Ватсуджі вперше 

вивчає базові принципи клімату, а потім продовжує вивчати три типи 

клімату (мусон, пустеля та луг) та їх відносний вплив на людський досвід. 

Він звертає увагу на те, що дихотомія «природа-культура» була основною 

причиною, чому марксистські та християнські позиції не змогли бути 

повністю прийнятим у Японії. У своєму аналізі основної роботи «Клімат» 

(фудо) він зазначає, що у західній культурі спостерігається нехтування 

екологічними міркуваннями [268, р, 113]. 

На відміну від традиційної парадигми, що розглядала «ландшафт» як 

природний територіальний комплекс, з притаманним йому сполученням 

геологічної будови та природних ресурсів, гуманістична географія 

вибудовувала свої візії ландшафтів, спираючись на концепт культури. 

Наголошується, що навіть у так званих районах дикої природи є достатньо 

свідчень щодо «людської окупації» ландшафтом. У цьому сенсі тоді весь 

ландшафт – культурний ландшафт. Гуманістичною географією був введений 

термін ландшафту як «продукт освоєння культурою певної фізичної 

території» [42, с.166].  
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Культура поставала силою, що формує видимі риси земної поверхні 

територій, якими вона окреслена. Зокрема, Беркліанська школа географів, 

заснована Карлом Сауером, слідувала ранньому «органічному» концепту 

культури, визначеному антропологами Альфредом Кребером та Клодом 

Клакхоном [347], відповідно до якого культурний ландшафт формується з 

природного середовища культурною групою [390]. У визначенні 

культурного ландшафту К. Сауером фізичні характеристики зберігають 

центральне значення: культура є агентом, природна сфера – середовищем, а 

культурний ландшафт – результат людської активності.  

Загалом академічна спільнота географів відстежувала зміни у 

ландшафтах від первинного, «природного стану» до «культурного», 

створеного людською діяльністю. Ландшафт, як об’єкт наукового пізнання, 

був представлений в географії двома традиціями: німецькою 

«матеріалістичною» і французькою, з наголосом на «суб’єктивному аспекті» 

[56, с. 14]. «Культурний ландшафт» розглядається як просторове 

відображення накопиченої еволюції культур в певній місцевості, своєрідна 

проекція культури на природний ландшафт. Культура (міфи, вірування, 

поведінкові стандарти тощо) виявляється в людському втручанні у 

природний ландшафт. Ландшафти, змінені діяльністю людини, стають 

елементом культури, й водночас самі культурно впливають. Натомість 

культурна географія, що орієнтована на дослідження культурних артефактів 

у матеріальному вимірі ландшафтів, зазнала критики [42, с. 169], оскільки 

позначає певний ареал без урахування нематеріальних (духовних) 

феноменів. Культурний ландшафт – це не тільки «набір техногенних або 

модифікованих просторів, що слугують інфраструктурою або фоном для 

колективного існування», він має також підкреслювати його самобутність. 

Ландшафт постає формою, через яку культурні групи створюють та 

підтримують свою ідентичність. Зокрема, німецькі географи звертаються до 
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реконструкції міфів національної ідентичності через образи ландшафтів 

[290]. Ландшафти постають видимою формою нації (етносу), у якій 

виражається сутність національної самосвідомості, етнічного характеру. 

Звичними були загальні географічні описи ландшафтів, що окреслювали 

метанаративи національної та культурної ідентичності. Звертається увага на 

захоплення історичними ландшафтами – «автентичними» чи відтвореними – 

що свідчили про давні часи в минулому та перетворилися на національну 

міфологію. 

У модерному бінарному мисленні місто протистоїть природі, є 

штучним ландшафтом. У постмодерному мисленні актуалізуються урбан-

інтерпретації рівня та характеру взаємопроникнення штучного і природного. 

Наразі констатується, що міські спільноти часто «не поважають ландшафт». 

Урбаністи наводять приклади трансформації природного ландшафту міст, 

коли господарська діяльність блокує ті функції, які притаманні природному 

середовищу шляхом впровадження нових режимів. Без врахування функцій, 

у яких задіяні природні об’єкти, територіальне планування призводить до 

виникнення конфліктних геоситуацій. Тому ставиться питання про 

необхідність розгляду альтернативних варіантів ландшафтних 

трансформацій, зокрема, творити місто зі сталою екосистемою. 

Модерному бінарному мисленню властивий поділ на «природне» та 

«соціальне», який знайшов більш точну просторову артикуляцію у дуалізмі 

природа/місто. Як «інша» природа, модерне місто уявляється «тріумфом 

людських технологій та розуму» над «не-людськими екологічними силами». 

Проте це прагнення модерного міста до відокремлення від природи затіняє 

триваючі історичні географічні процеси трансформації, які радикально 

перероблюють природу на «сервіс міста». Саме тому урбаністи шукають 

більш точну просторову артикуляцію поза онтологічним дуалізмом 

природа/спільнота. Зокрема, звертається увага на динаміку природних та 
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урбанізованих ландшафтів у малих містах та мегаполісах. У мегаполісах 

формуються штучні ландшафти урбаністичного характеру, де природні 

локації мінімізовані настільки, що не здатні підтримувати «здоровий 

життєвий простір». «Зелені ландшафти» покликані забезпечити критично 

важливі екосистемні функції міста: екологічну безпеку, відновлення 

психофізіологічного стану людини. Загалом, організація суспільної 

активності в місті повинна формуватись так, щоб мешканці могли досягти 

максимально ефективного господарювання, використовуючи обмежену 

територію. 

Постмодерністська геософія осмислює «простір-час-місце» та 

окреслює «географію відмінності» через кореляцію з розумінням 

просторовості, як постмодерністської множинності. У постмодерністських 

урбан-візіях доступ до зелених локацій розглядається у контексті питання 

екологічної справедливості, оскільки у містах спостерігається просторова 

непропорційність у рішеннях щодо облаштування зелених локацій. У 

культурно-географічній перспективі склалося розуміння ландшафту як 

продукту освоєння культурою (чи культурами) певного фізичного простору 

(території).  

Ландшафт не лише містить культурні елементи як свої складові, а сам 

є культурним артефактом, формою культури. Культурна географія 

звертається до історичного розуміння парадоксального взаємозв’язку між 

природою і модерним містом, відкриваючи, з одного боку, як природа стала 

дискурсивно відокремлена від (міської) культури і як, з другого боку, 

виробництво сучасного міського простору ґрунтувалося на зближенні 

людини і нелюдських ресурсів, що спричиняє фундаментальне 

перероблення, – «socionatures». Особливе значення тут має ідея «міської 

натури» (urban natures), яка розуміється як «гібридний продукт» природи, 

технології та дизайну. 
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Соціально конструйовані виміри природи характеризуються низкою 

різних підходів до теоретизування відносин природа-суспільство. Існуючий 

діапазон ідей: від підходів критичного реалізму марксизму до 

фемінізму/пост-структуралістського аналізу «глибоко дискурсивного» 

культурного обумовлення природи. Представники нового урбанізму 

критикують модерністське містобудування за його поділ міста на сегменти 

монофункціонального призначення. Модерні містопланувальники, 

зосереджуючись на функціональних зонувальних практиках, часто 

створювали міські «антиекологічні» ландшафти. Сучасні дослідження 

показують, що «виробництво» міських локацій спрямовано не стільки на 

витіснення природного світу, скільки на якісно нове його відновлення в 

міському контексті. Наголошується на необхідності «розмивання межі», 

формуванні міського ландшафту як екологічного за своєю природою, та 

багатофункціонального за своїм призначенням. Неоурбаністи зазначають, 

що міська форма «не може зростати по ширині і висоті», а тільки «через 

множення». Замість модерністських розробок великих технологічно 

раціоналістських міських планів, у постмодернізмі поширюється концепція 

фрагментованості міської тканини. 

Зміцнення стійкості міських спільнот перед новими загрозами стає 

пріоритетом. Це дуже важливо для міста, щоб заохочувати і передавати 

культурні цінності, що випливають з історії нації/спільноти, наступним 

поколінням. Відкритий діалог повинен бути створений за підтримки 

місцевої влади та культурних організацій, щоб забезпечити різноманітне 

тлумачення спадщини, особливо в пост-колоніальних і пост-окупаційних 

контекстах. В цілому, культура поміщується в основу реконструкцій 

міських локацій. Так, Мілан Проданович робить спробу інтерпретації 

історичного пост-радянського досвіду міст Південно-Східної Європи на 

шляху до європейської інтеграції [381]. Цей шлях супроводжувався такими 
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урбаністичними процесами, як швидке екстенсивне зростання сербських 

міст за рахунок передмість, «незаконних забудов». Автор наголошує, що 

урбаністичні процеси сталиджерелом формуваннянової ідентичності, що 

презентує перехід від традиційних культурних кодексів до простору і до 

міського контексту, що означає перехід від патріархального авторитарного-

сільського до приміського та міського контексту, що формує специфічну 

культурну самобутність. Це спонукає також до осмислення концепту 

«територіальність» як сили безперервності в перехідних процесах за 

допомогою методів мапування як інструменту привласнення простору. 

Контексти для переосмислення громадянського суспільства 

знаходяться в широкому діапазоні, починаючи від проектів, зосереджених 

на проблемі співіснування різноманітних груп, і до тих, що стосуються 

проведення «нормального» життя в межах спільного міського простору, з 

акцентом на значенні єдності та колективної цілісності як основи для 

спільної ідентичності. У 1994 р, у розпал міської війни, була висунута ідея 

про «космополітичну ідентичність» для Сараєво та інших боснійських міст 

у зонах, що знаходилися під захистом ООН, з метою врегулювання 

конфлікту. Передбачалося ініціювати соціальний рух, який би призвів до 

поступового відчуття приналежності всіх містян до своєрідного 

абстрактного «патріотизму» щодо мультикультурного міста, заснованого на 

солідарності з іншими громадянами та відчутті місця, а не на етнічній 

приналежності. Ця візія відкритого міста у певній мірі нагадує концепцію 

Карла Поппера про «відкрите суспільство», та спонукає до подальшого 

переосмислення парадигми нового міського дизайну.  

Складаються також урбаністичні ландшафтні студії, у яких модерність 

не обмежувалася очевидними місцями міських центрів та промислових зон. 

Об’єктами модернізації стають і найбільш віддалені та найменш заселені 

сільські ландшафти. Хоча сільський ландшафт не був укритий хмарочосами 
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та автострадами, він змінився новою «техногенною топографією», 

перетворюється на своєрідний сільськогосподарський механізм, що більш 

ефективно культивує великі ділянки землі з меншою кількістю робітників. 

Сільська місцевість вже не була антитезою місту, вона так само реагувала на 

модернізацію, тільки в іншій щільності та масштабах. Ландшафт став 

модерним і вже не вбачався критично значущим у взаємовідносинах людини 

з її природним середовищем, а розумівся лише як «зелене пом’якшення» 

реалій модерного середовища, жорсткого крайнього раціоналізму.  

У середині ХХ століття міста відчули результати концептуального 

відокремлення культури та природи, що фізично виявилися в ландшафті 

неконтрольованим урбаністичним зростанням, погано продуманими 

міськими перетвореннями планувальників, архітекторів та ландшафтних 

архітекторів [243, р. 6]. Соціально-політичні, економічні та культурні сили, 

які сприймали та діяли за цією хибною дихотомією, сприяли виробленню 

ландшафту, що містив невирішені суперечливі цінності: екологічні 

спільноти або людські спільноти; історію або прогрес; повсякденні 

практики або авангардне вираження. Для екологів, а також для тих, хто 

шукав більш наукову географію, концепція природи була занадто неточною 

для застосування. Романтичні уявлення про природу як незмінну та 

постійну були оскаржені орієнтованими на екологію дослідженнями. В 

результаті, екологічна наука, як просторова географіча наука, 

дотримувалася ширшого контексту, де природа була замінена на поняття 

«навколишнього середовища» (environment). 

«Культура» постає у сенсі способу життя у цілому, розуміється як те, 

що відбувається у масштабі суспільства або нації [347,  р. 91–100]. 

Запропоноване поняття культурних ареалів, де переважала одна культурна 

група, що займала цей ареал. У цій науковій школі розглядали переважно 

матеріальну культуру (матеріальні артефакти); центральною темою було 
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середовище у вигляді зміненого культурою ландшафту, а не людина, її 

діяльність та  різноманітні досвіди [108]. Ідеї збереження значимих 

ландшафтів часто посилювали статичну концепцію ізольованого характеру, 

де люди лише розглядалися як відвідувачі. Починаючи з кінця 1970-х років, 

культурна географія віддаляється від надто органічної теорії культури і 

натомість бере до відома активну роль людей як агентів (факторів) 

культурних змін.  

Культурологи та спеціалісти зі збереження історичної спадщини діяли 

протилежно до домінуючих сил, що змінювали ландшафти. Вони 

внутрішньо приймали дуалізм: виділяючи цінні місця, будь то «незаймана» 

пустеля чи «історична спадщина», з повагою до минулого.  

У цілому поділ ландшафтів на природні і культурні, що панував в 

академічному світі, визнано контрпродуктивним. Ідея культурного 

ландшафту трансформувалася з «географічного коріння» в 

багатодисциплінарну проблему, та мала вирішальне значення для розвитку 

ідеї ландшафту в XX столітті як «культурно вписаного середовища». Наразі 

відбувається активний пошук інструментів, що дозволяють узгоджувати 

природні та антропогенні компоненти міських ландшафтів. Ландшафтні 

дослідження стають доступними для широкої аудиторії та корисними для 

експертів, осіб, що приймають рішення щодо сталого розвитку міст.  

Слід також зазначити, що дослідження міських ландшафтів в 

традиціях позитивізму представлені у різноманітному науково-практичному 

знанні як специфічний територіальний комплекс. Географи, теоретики 

містопланування та архітектури, історики, культурологи описують 

ландшафтні об’єкти, пояснюють їх місце у міському середовищі та 

збагачують його конкретними характеристиками. Зазначається, що 

«територіальні» візії міських ландшафтів представлені передусім як 

наративи культурних артефактів, а предметне поле культурної урбаністики 
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поділено на природно-історичне, архітектурно-просторове, естетико-

культурне тощо. Сучасний стан досліджень міського ландшафту можна 

охарактеризувати як «розчинений» у різноманітному науково-практичному 

знанні.  

Водночас, незважаючи на різноманіття емпіричних ландшафтознавчих 

досліджень щодо вирішення екологічних, соціокультурних питань, 

філософії ландшафту приділено недостатньо уваги. Зокрема, ідеї 

культурного ландшафту потребують розгортання у більш широкому 

академічному і публічному дискурсі. Залишається недостатньо 

артикульованою ідея про «розширення горизонту» розуміння концепту 

«ландшафт» засобами культурфілософського дискурсу. 

 

 

1.2 Теоретико-методологічні основи дослідження 

 

Ландшафт – феномен, артикульований як у позитивізмі, так і у 

сучасних наукових парадигмах, і до того ж у «суб’єктивно»-орієнтованому 

постмодерні. Зазначається, що міський простір трансформується у міський 

ландшафт, і коли міський простір стає «локусом», його можна 

ідентифікувати. Цей міський локус стає міським ландшафтом, коли він 

трансформується у репрезентативний простір, у якому він репрезентує 

суб’єктивний та культурний «спосіб бачення». Саме тому міський ландшафт 

є одночасно об’єктом спостереження та само-репрезентацією. 

Параметри епістемології міського ландшафту задає філософія науки, у 

якій існуючі наукові традиції переосмислюються як науково-дослідні 

програми, оцінюються їхні евристичні можливості. Міста традиційно 

демонструють специфіку розвитку певної території як місця своєрідної 

концентрації ресурсів (матеріальних, людських та ін.). Також міста 
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уявляються «ландшафтним комплексом», де природні ландшафти під 

впливом людської діяльності перетворюються на монументальні [383]. 

Феномен ландшафту набуває у культурно-урбаністичному контексті 

особливого значення та постає не лише природничо-технічним комплексом, 

а й у фокусі культурному. Адже місто є специфічним феноменом із своїм 

культургенетичним механізмом виникнення, розвитку, функціонування.  

Соціально конструйовані виміри ландшафту характеризуються 

низкою різних підходів до теоретизування відносин природа-суспільство. 

Існуючий діапазон ідей: від підходів критичного реалізму до 

фемінізму/пост-структуралістського аналізу «глибоко дискурсивного» 

культурного обумовлення природи. Більша частина цього відроджуваного 

теоретичного інтересу до соціальної природи може, ймовірно, бути 

прив’язана до проблем навколишнього середовища, технологічних і 

наукових змін і посиленій модифікації природних ресурсів. Деякою мірою 

цей інтерес відроджує старі теми в дискусії про модерн, зокрема, 

трансформації природного світу в індустріальний спосіб, методами 

масового виробництва, зростання міст і інструментального розуму.  

Неоурбаністи зазначають, що міська форма не може зростати «у 

ширину і висоту», а тільки «через множення». Замість модерністських 

розробок великих технологічно раціоналістських міських планів, у 

постмодернізмі поширюється концепція фрагментованості «міської 

тканини». У новій урбофілософії природний ландшафт розглядається як 

вагомий чинник формування неповторного образу міста. Постмодерністи 

уявляють міський ландшафт як своєрідний «колаж» або палімпсест минулих 

форм, накладених одна на одну [333], та послуговуються поняттям «міський 

дизайн» (а не планом, як модерністи).  

Культурологічне дослідження міського ландшафту торкається питань, 

як ландшафт впливає на буття містян. Також здійснюється пошук 



 

80 

внутрішніх смислів «культури місця», окреслюється багатоманітна міська 

спадщина. Ландшафти сучасних міст динамічно змінюються, зокрема через 

практики «ущільнення» (як матеріально-просторового, так 

соціокультурного характеру).  

У такій ситуації в академічному співтоваристві урбаністів 

створюються передумови для активізації та посилення впливу культур-

філософської думки. Культурний ландшафт визначається не лише його 

фізико-географічними константами, а й аксіологічними, які утворюють 

систему цінностей, що, зі свого боку, породжують певні культурні «центри» 

і «периферії». Відомо, що міста перебували у фокусі уваги філософів ще з 

часів Стародавньої Греції [109, с.87]. Термін «ландшафт» став поширеним у 

XVIII ст., завдяки географічним дослідженням. Традиційні, механістичні 

природничі науки вважали (і все ще вважають) ландшафт «пасивним» 

результатом дій біотичних та абіотичних елементів, представлених у ньому. 

Цей редуктивний погляд означає, що ландшафт не має своєї закономірності. 

Проте зараз ця думка змінюється, зокрема завдяки розвитку екологічно 

орієнтованих природничих наук. Міські ландшафти традиційно 

розглядалися з двох позицій – природної (фізіографічної) та антропогенної 

(архітектурно-просторової). 

Тривалий час ландшафти описувалися як культурні артефакти, що 

призвело до певної науково-культурної стагнації. Ідеї культурного 

ландшафту потребували розгортання у більш широкому академічному і 

публічному дискурсі. Філософи життя, екзистенціалісти намагалися дати 

таке тлумачення ландшафту, яке передбачає пізнання «внутрішньо» – через 

людину, через «проникнення» в самосвідомість (у тому числі конкретно-

історичної епохи). Ідея про «духовний ландшафт» виводиться з уявлень 

Джорджа Берклі про буття як сукупність людських відчуттів. Слідуючи за 

Д. Берклі, існує лише той ландшафт, що сприймається або може 
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сприйматися «душами». Видима просторовість є послідовністю видимих 

точок, відчувана просторовість відчуваних точок. 

Під впливом концептуальних зрушень основ класичного типу 

філософування від крайнього об’єктивізму до суб’єктності, у дослідженнях 

міських ландшафтів також відбулися теоретико-методологічні зміни. 

Міський ландшафт аналізувався не тільки з об’єктно-антропогенної позиції, 

як «продукт» людської діяльності, що формував «життєве середовище», а й 

суб’єктно-перцептивної. Слідуючи некласичній філософії, дослідження 

міських ландшафтів зосереджуються не на об’єктних формах, а суб’єктних, 

значущих для людини, окремої спільноти. Методологічні межі дослідження 

ландшафту окреслені тим, як його сприймають люди, і який досвід у ньому 

отримують. Значення місця є невід’ємним від свідомості тих, хто перебуває 

у ньому [370, р. 73]. Наприклад, емоційні зв’язки людини із середовищем 

можуть виявлятися як у топофілії, любові до місця, коли воно є комфортним 

для їхнього повсякденного буття, так і навпаки – топофобії. 

Наразі концепт ландшафту став значущим й завдяки 

епістемологічному переходу від абстрактного до більш критичного 

уявлення про культуру. Ландшафти постали не тільки як такі, що мають 

фізичну реальність, а й ментальну, соціальну, культурну. Різні автори 

переконливо розробляли інтегративні підходи, які включають дисципліни з 

гуманітарних і природничих наук, а також мистецтво [319; 427; 428]. 

У суспільній географії культурний поворот проявився у тому, що культура 

стала її центральною темою вивчення (з кінця 1980-х). Крім того, 

змінюється саме розуміння культури: з універсальності до більшої уваги на 

її соціальну та політичну природу. Модерністський підхід розумів культуру 

як щось універсальне. Від такої ідеї зараз відмовились більшість культурних 

географів та дослідників, що вивчають суспільство. Примітно, що у «пізній» 

концепції культури, артикульованій А. Кребером та К. Клакхоном, 
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спостерігається концептуальна переорієнтація на вивчення звичайних 

соціальних процесів, повсякденного життя. Культури виражають себе у 

ландшафтах, які вони створюють. Ця ідея пропонує трактувати ландшафт як 

дещо більше, ніж матеріальне та візуальне, а дещо символічне. Це, зі свого 

боку, створює нові ракурси гуманітарних дискусій про часопростір 

«культурного ландшафту» та потребує культурфілософської 

концептуалізації. 

Ландшафт розглядається також за дисциплінарними межами географії 

чи мистецтва, як історія ідей. Зокрема, ідея ландшафту була також 

сприйнята як об’єкт політики і влади. Географ Деніс Косгроув у своїй праці 

«Соціальна формація та символічний ландшафт» (1984) висунув ідею 

ландшафту як «способу бачення, що має свою історію» [285]. 

Прослідкувавши ландшафтну історію від її естетичних витоків (як 

«красивого пейзажу» (bel paesaggio) Італії XV століття) доби Відродження, 

він звертається до пояснення історії виникнення ландшафту через ідеї 

соціальних перетворень від феодалізму до капіталізму.  

У теоретичній побудові Д. Косгроува ландшафт – це культурна 

концепція, що виникла з появою сучасного суспільства в Європі та 

нерозривно пов’язана з землею як товаром на капіталістичному ринку. 

Перехід до капіталістичного способу виробництва створював потребу і у 

ландшафтних ідеях. Оскільки економіки Західної Європи почали 

диверсифікуватись і міста стали місцем обміну, інтимне з’єднання з землею 

більше не було частиною повсякденного життя деяких соціальних груп. 

Коли земля зменшувалася як джерело повсякденного життєзабезпечення для 

цих груп, і виникають «буржуазні локації» в міському житті, земля 

перетворюється на об’єкт володіння, їй присвячуються вірші, малюнки, 

теоретичні візії і практичні удосконалення – вона стає ландшафтом. Отже, 

ландшафт постає продуктом сучасного світу, що розвивався протягом 500 
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років між 1400 і 1900 роками, фізичною маніфестацією гуманізму та 

способом бути на землі у якості стороннього спостерігача, а не учасника. 

Ландшафт як «ідеологічний концепт», підкреслює Д. Косгроув, є своєрідним 

способом, яким певні класи/групи людей означують себе і свій світ через 

уявні відносини з природою, і через які вони підкреслюють та передають 

свою соціальну роль. 

Д. Кросгроув у просторовій організації ландшафту виділяє місто, 

пустелю та серединний ландшафт. Так, місто він називає королівством 

культури, яке є центром у багатьох відносинах. Як центр влади й керування, 

місто характеризується тим, що саме в ньому живе правляча еліта 

суспільства. У гендерному плані місто є чоловічим простором. Відносно 

серединного ландшафту Д. Косгроув застосовує образ саду як окультуреної 

й керованої природи. Ця частина загального ландшафту пов’язана з жіночим 

початком, вона найродючіша та найпродуктивніша. Серединний ландшафт є 

ідеалом збалансованого й щасливого життя суспільства. Пустеля – третій 

тип ландшафту, у класичній традиції він характеризується як нейтральний, 

оскільки він протосоціальний. Тому пустеля має найнижчий статус. [42, 

с. 170]. 

Культура означується різноманітними практиками у публічному та 

приватному просторах. Також культура розглядається як соціально 

конструйована. Якщо Беркліанська школа більшою мірою зосереджувалась 

на історичних культурах та історичній дифузії, то нова культурна географія 

розглядає культуру не як таку, що пояснює зміни і їх причини, а навпаки, 

наголошує на множинності культур, систем цінностей. Нові культурні студії 

висвітлювали різноманітність, змінність та соціальну конструйованість 

ландшафтів. І на відміну від спрямовування уваги на сільські спільноти, що 

розвивалися (як у ландшафтній школі К. Сауера), нові підходи прагнули 

зрозуміти міські спільноти у сучасному світі. 
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У культурних студіях відбулися методологічні зрушення у напрямку 

посилення інтересу до просторової феноменології [380]. У дискусіях щодо 

культурної, соціальної ідентичності усе частіше оперують категоріями: 

«місце», «ландшафт», «топографія», «мапування», «локація» тощо. 

Дослідниками пропонується термін «культурна територіальність», що 

працює на концептуальному перехресті, де культурно оцінюється ландшафт. 

Основою для розуміння культури стають соціальні процеси, що створюють 

культуру. На відміну від традиційного культурно-географічного 

наголошення на культурній однорідності та континуальності 

(неперервності) у часі, нові культурні студії висвітлювали різноманітність, 

змінність та соціальну конструйованість. Домінуючим сучасним поглядом є 

усвідомлення, що культура має різні значення для різних груп в різних 

місцях і в різні часи. Увага до практик творення соціального життя (а не на 

інтерпретаціях видимого) [257]. Адже «поле» культури включає складні 

соціальні процеси, що виникають у фізичному середовищі. Одним із перших 

прихильників такого підходу був Анрі Лефевр, який змінював традиційну 

опозицію «простору» й «ментальності». Європейська традиція культурної 

географії (школа Аналлів у Франції) звертається до обопільного формування 

людини та місця у способах повсякденного життя. Увага приділялась більше 

звичайним людям та повсякденній культурі, аніж високій культурі. 

Новий дослідницький інтерес брав до уваги те, що кожна людська 

спільнота має свою форму, цілі та цінності. Її формування та розвиток 

можна розглядати як своєрідне «описування себе на землі», повсякденних 

соціальних процесів і умов буття. Саме так через них можна побачити 

«природу культури». «Культура» постає не тільки як те, що відбувається у 

масштабі суспільства або нації, а й у свідомості окремих осіб [347,               

р. 91–100].  
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В ідеї про культуру була закріплена перспектива культури 

повсякденного життя, описана антропологами. Повсякденність постає 

важливим модусом буття сучасної людини, на відміну від філософської 

традиції другої половини ХІХ – початку ХХ ст., у якій життєвий простір 

розумівся скоріш як «несправжнє» буття (С. К’єркегор, Г. Зіммель, 

М. Гайдеггер, Ж-П. Сартр). Завдяки розумінню соціокультурної 

обумовленості поведінки людини, її здатності конструювати простір, 

наділяти його новими смислами, об’єктом спеціальної уваги стають питання 

«антропології повсякденності»  на рівні місця (Е. Холл [323]). 

 Антропологічний фокус дослідження урбаністичного простору, 

вимагаючи уваги до місць, де «виробляється» людський досвід, висвітлює 

проблеми міста як місця мобільності, повсякденних практик – «місця, що 

практикується». Теоретичним імпульсом для дослідження соціальної 

топології міста стали також праці П. Бурдьє [30], Ф. Джеймісона [61], 

А. Лефевра [105–107]. Зокрема, Анрі Лефевр, розглядаючи питання 

конструювання життєвого простору, наголошував на обов’язку філософії: 

почавши з аналізу повсякдення, відкривати ментальні структури.  

У «новій географії» (зокрема, Доріен Мессей [361]), замість фізичних 

локацій, увага акцентується на соціальних локаціях, які можуть відігравати 

роль перетворювальної сили для міських просторів. Автор соціально-

філософської концепції «право на місто» Анрі Лефевр [107] відкидає 

поняття «абсолютного» простору, запропоновану Мартіном Гайдеггером, 

Гастоном Башляром. Для нього «природа простору» завжди продукується, і 

простір виробляється соціально, «виковується» з природи і природних 

матеріалів, формується у історично конкретному способі виробництва, 

суспільних відносин та виробництва знань. Філософ оперує репрезентаціями 

просторів, пояснює їх певною мірою діалектичними відносинами; простір є 

«продуктом», що має використовуватися, має «споживатися», а також 
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«засобом виробництва». Анрі Лефевр пояснює, що простори є продуктами 

діяльності, не тільки економічної і технічної, а й політичної, соціальної.  

Урбаністичний ландшафт надає форми різним досвідам, задає шкалу 

цінностей (зокрема, містяни цінують мобільність, вільний вибір місця 

проживання тощо). Свобода вибору набуває просторового виміру 

(З. Бауман). Життєвий світ повсякдення – це й інтерсуб’єктний світ 

життєвих досвідів і спільних значень. Спільні сенси місця можуть поставати 

й образами міст. 

Звертається увага на те, що ландшафт також досліджується як 

особливий культурний погляд через традиції, звичаї, мову, культуру 

споживання та інші компоненти повсякденної культури. Саме культурний 

ландшафт відіграє важливе значення у встановленні обмежень і пропозицій-

перспектив для особистісного і загальнокультурного розвитку. Водночас 

спостерігається трансформація розуміння самого феномену культури. У 

традиційній урбаністиці культура поставала сукупністю наявних предметів 

або цінностей, що складають культурний фонд міста, який потрібно 

описати, класифікувати, вивчити.  

Ландшафт – це не просто те, що людина бачить, а спосіб бачення, 

інтерпретації, надавання/приписування ландшафтам цінності 

нематеріальної, духовної. Тому ландшафт можна розглядати як культурну 

конструкцію, що складається з людських відчуттів місця та спогадів. 

«Ландшафт визначається нашим баченням і тлумачиться нашим розумом» 

[414], адже щоб зрозуміти себе, людина шукає поглядом свої ландшафти, 

оскільки вони є ключем до культури (і звичайні повсякденні ландшафти, а 

не тільки такі, що визнаються як «національні ікони»). 

Наразі у дослідженнях міських ландшафтів береться до уваги те, що 

місця/локації формують соціальне різноманіття. Місця розглядаються як 

соціальні явища, засновані на досвіді, конструйовані у пам’яті та відчуттях. 
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Осмислення міста як специфічної просторової локалізації потребує 

спеціальної уваги до його соціального виміру. Терміном «urban» 

позначаються різні способи буття і «становлення разом». Люіс Мамфорд 

зазначав, що місто є «взаємопов’язаною вибіркою базових груп (сім’я чи 

сусідська округа) і цільових об’єднань» (властивих міському буттю) [115, 

с. 10–11]. Водночас теоретик містопланування наголошував, що саме лише 

скупчення  населення не створить «необхідну соціальну концентрацію та 

соціальний драматизм», варто здійснювати «тоншу регіональну 

артикуляцію» для створення локальних центрів і  [115, с. 14]. 

За влучною характеристикою соціолога-урбаніста Роберта Парка, місто є 

«найуспішнішою спробою людини змінити світ, у якому вона живе, 

відповідно до прагнень її серця» [49]. Отже, місто постає своєрідним 

ландшафтом, де «розміщуються» особистісні смисли Я й виявляється їхня 

суб’єктність. Посилений наголос на зв’язках суб’єкта з ландшафтом 

висвітлює особливості топології соціальної реальності міста. 

Постмодерністська епістемологія протиставляє об’єктивному аналізу 

культурної реальності дослідження окремих елементів складного об’єкту. 

Від дослідника міських ландшафтів вимагається уважне «читання». 

Метафора «ландшафт як текст» виявляється різними дискурсами. 

Посилюється увага також до семіотики, до того, у який спосіб створюються 

значення ландшафтів, а також до їхнього розкриття через деконструкцію. 

Дослідник-постмодерніст одночасно постає в ролі наратора, 

ілюстратора та демонстратора різноманіття міських ландшафтів 

повсякдення. Тоді як попередні студії спрямовували свою увагу на питання 

«ландшафт та місце» як індикаторів культури, нові прагнули описати 

культурні практики і політики, як вони формують ідентичності і стилі 

життя, з більшим акцентом на питання класу, раси, гендеру тощо. 
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З’являються нові ракурси тематики досліджень, що тісно пов’язані з 

національним, екологічним, ґендерним та іншими контекстами.  

Наприклад, постмодерний фемінізм, як інша форма знань поза межами 

традиційних наукових методів та домінуючої патріархальної культури, 

утворює таку позицію, з якої можливим стає розуміння широкого спектру 

досвідів сприйняття міських ландшафтів. Граничні вияви такої позиції не 

обмежуються досвідами жінок та чоловіків, критика вибудовується на 

основі різноманітних ідентичностей, залежно й від раси, майнового стану, 

віку і культури (гендер+).  

Проте в урбаністиці питання гендерних просторів залишається 

недостатньо дослідженими, й у гендерних студіях просторовий контекст 

поки що не отримав належної уваги. Заслуговують на увагу гендерні 

розвідки простору Києва, виконані Д. Панкратовою [133]. Поза увагою 

дослідників залишаються суттєві для розуміння гендерного простору міст 

аспекти, передусім, – це форми суб’єктності (фемінної/маскулінної) в 

сучасному мегаполісі, тенденції їх розвитку.  

Наразі залишається епістемологічна потреба у спеціальному 

гендерному аналізі простору міста. Рівень й характер розробленості 

проблеми у сучасному гуманітарному знанні роблять актуальним поєднання 

двох перспектив – філософії й урбаністики – в одній теоретико-практичній 

площині, а також включення параметрів гендерної ідентичності у філософію 

міста. Використання геопросторового підходу дозволило дослідникам 

(П’єру Бурдьє, Мішелю Фуко, Пітеру Бергеру, Жану Бодрійяру, Жилю 

Дельозу) окреслити специфічні місця як «поля зв’язків» міста (з 

виробництвом, споживанням, повсякденням, культурою тощо).  

Геософічність дозволяє здійснювати цілісне розуміння всієї сукупності 

геопросторових відносин і факторів їх формування крізь призму «людського 

чинника». Така пізнавальна стратегія широко не представлена у вітчизняних 



 

89 

філософських дослідженнях (окремі проблеми урбан-філософського аналізу 

ландшафту розроблені О. Ковальовим [88]). 

Гендерні дискурси міста набувають значущості не тільки на 

теоретико-методологічному рівні, а й у зв’язку із важливими практичними 

завданнями. В українських містах спостерігаються «приховані» 

дискримінаційні практики за ознакою статі у «праві на місто» [187, с. 235]. 

У вітчизняних «Стратегіях сталого розвитку міст», у яких декларується 

«досягнення європейських стандартів життя», поки що відсутні 

гендермейнстрімінгові підходи [315] до формування культурних 

ландшафтів. Існує нагальна потреба у розробці відповідних концептуальних 

підходів до організації гендерносправедливих публічних ландшафтів із 

врахуванням різноманітності гендернообумовленого досвіду мешканців. 

Наразі, крім усталеної традиції розглядати міський ландшафт 

переважно як дзеркало соціальних процесів, спостерігається розгортання 

міждисциплінарних досліджень, об’єднаних концепцією «власної логіки 

міст». Цей підхід фокусується на своєрідності і гетерогенності окремих міст, 

специфічних закономірностях, що відрізняють одне місто від іншого, та 

виявленні їхньої власної «логіки». Предметом критичних дискусій стають 

питання про теоретичні інструменти, що дозволяють описувати подібні 

закономірності. Зокрема, обговорюються такі поняття, як «уявні міста», 

міські «ландшафти знання» та ін. 

Геософське осмислення культурних ландшафтів міст дозволяє 

висвітлити різноманіття способів їхнього творення. Наприклад, письменник-

нобеліант Чеслав Мілош наголошує на відмінності історичних досвідів 

творення ландшафтів Парижа і Санкт-Петербурга: «…немає спільної міри 

там, де люди по-різному розуміють своє місце на землі. Чи чеснота 

виражається терплячим формуванням пейзажу протягом сторіч, 

клопотанням біля виноградників, різьбленням дубових шаф (Париж), … чи 
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радше в раптових поривах волі, здатної підняти місто  (Санкт-Петербург) на 

болотах над Невою» [121, с. 201]. Автор запропонував актуальну 

перспективу прочитання європейських міст. Він розглядає міські ландшафти 

(передусім його рідного міста Вільно/Вільнюс) в контексті культурної 

географії Європи та культурфілософського осмислення параметрів 

«родинної Європи». Чеслав Мілош звертається до культурно-історичного 

досвіду Вільно/Вільнюса, що стає актуальним у контексті проблеми 

існування серед Інших у ХХІ ст. Зокрема, мова йде про культурну 

толерантність. Культурний ландшафт Вільно описано як полікультурний, у 

контексті польсько- литовсько- єврейсько- російсько- білоруського 

культурного пограниччя. Ч. Мілош презентує толерантний досвід міста 

Вільно, де протягом століть співіснували різні мови, різні релігії [211].  

Завдяки такому методологічному баченню у культурній урбаністиці 

відбувається вихід у міждисциплінарну артикуляцію антропології, 

соціології, історії. Міські ландшафти, через особливі взаємозв’язки пам’яті й 

ідентичності, відіграють важливу роль у формуванні колективних 

ідентичностей, окреслення культурної ідентичності міста у цілому. У фокусі 

уваги урбаністів перебувають й питання певної «ревізії пам’яті», виявлення 

актуальної історії/пам’яті у ландшафті міста. Через рухливість кордонів між 

минулим і сьогоденням актуальними для урбаністики стають звернення до 

ціннісних культурно-історичних смислів міста та своєрідне перетлумачення 

культурного ландшафту. Вибудовування пам’яті міста дає можливість 

доторкнутися до його смислоутворювальних форм. Це, зісвого боку, 

створює нові ракурси гуманітарних дискусій про часопростір «культурного 

ландшафту» та потребує культурфілософської концептуалізації.  

Осмислення культурного ландшафту міста потребує спеціальної уваги 

до різноманітних способів буття і «становлення разом», у яких 

«розміщуються» як особистісні, колективні смисли, так і загальнокультурні. 
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Посилений наголос на зв’язках суб’єкта і місця висвітлює особливості 

топології соціокультурної реальності міста, зокрема історико-культурний 

«масштаб присутності». Живий, екзистенційний зв’язок із минулим 

виявляється у пам’яті (у той час, як історія виступає простим уявленням 

минулого). Тому для культурного ландшафту міста важливими є місця 

пам’яті, де відбувається своєрідне об’єднання соціальної пам’яті та історії.  

До пам’яті, локалізованій в окремому місці, і такій, що «значно 

виходить за межі індивідуальної пам’яті» [6, с. 317], дослідники почали 

активно звертатися у 1980-х роках. Саме у той період формуються 

дослідження пам’яті (Memory Studies), що зацікавилися тематикою 

колективної пам’яті через зміну політичних і культурних кордонів [158, 

с. 17–18]. У концепції культурної пам’яті Алейди Ассман зазначається, що 

міські топоси можуть постати чужими, загубленими у вирі історії, й 

водночас можуть «ожити» у вимірі пам’яті, пригадавши те, що забрав і 

зруйнував час. На важливості концепту «місце пам’яті» (мнемотоп), через 

згасання живих традицій у сучасному суспільстві, наголошує П’єр Нора 

[129]. У фокусі культурної пам’яті – не окремі автобіографічні спогади, а 

ставлення до минулого, яке спільно формується великими групами людей 

(наприклад, міською громадою), на такій часовій відстані від минулих 

подій, що не мають особистих спогадів про них. За Астрід Ерл, «культурна 

пам’ять» визначає взаємодію минулого і сьогодення в соціально-культурних 

контекстах» [260, р. 2]. 

Завдяки такій дослідницькій позиції щодо особливостей 

конструювання меморіального простору історико-культурний ландшафт 

міста стає об’єктом спеціальної уваги істориків, літературознавців, 

культурологів, культур-антропологів [144] та ін. Здійснюються розвідки 

«пам’ятних місць». Дослідники експлікують проблематику «соціальної 

пам’яті міста» на конкретні локації, де втілюються різні форми 
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запам’ятовування та забуття. Патрік Хаттон розглядає «місце» як «частину 

ідентичності суб’єкта, яка пам’ятає» [240, с. 60–167]. Моріс Альбвакс 

окреслив «механізми запам’ятовування», досліджуючи взаємозв’язки 

колективної та історичної пам’яті [239]. Для нього важливою стає 

коммеморація (створення спільних спогадів), способи, за допомогою яких у 

суспільстві зберігається пам’ять про минуле. Актуальними також стають 

моделі «мнемонічних конструкцій» міських ландшафтів, тобто способи, за 

допомогою яких місто намагається повернути минуле. 

У міських топосах не лише містяться образи індивідуальної та 

колективної пам’яті, а закодована також культурна інформація. 

У вітчизняних дослідженнях простір пам’яті представлений у дослідженнях 

А. Киридон [84], Б. Полярушем [139],  Б. Посацьким [141; 142], Б. Черкесом 

[244]. Проте й дотепер проблема меморі-просторів залишається недостатньо 

дослідженою. Актуальними постають теоретичні розвідки з включення 

параметрів культури пам’яті у філософію міста. Важливо, що соціальна 

пам’ять міста у концепції міської коммеморації відкриває епістемологічні 

перспективи для висвітлення культурних практик ландшафтного 

запам’ятовування. 

Місто, де розміщується знак (пам’ятник), є ландшафтом культурної 

пам’яті. Одна з культурфілософських проблем – як пам’ять буде сприйнята і 

як вона «працює» у міському ландшафті, який режим її темпоральної 

взаємодії. Німецький культуролог Алейда Ассман пропонує такі поняття 

культурної пам’яті, як накопичувальна (простір «невикористаних» спогадів, 

не пов’язаних із сучасністю) та функціональна (аксіологічно спрямована, 

така, що породжує смисл і орієнтована на майбутнє) [6, с. 144–154]. Авторка 

пропонує розглядати ці моделі як «переднє» та «заднє» тло, де 

накопичувальна, латентна пам’ять постає заднім тлом і водночас 

резервуаром майбутньої пам’яті, живої, функціональної, де народжуються 
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змісти та (де)конструюються значення, формуються ідентичності, 

утворюються цінності й орієнтири. Місця часто є «німими свідками» 

минулих подій й треба змусити їх заговорити та повернути їм втрачений 

голос [6, с. 330]. Французький культуролог П’єр Нора констатує згасання 

живих традицій у сучасному суспільстві, що зберігає лише релікти («архівні 

форми») пам’яті, які можна віднайти у незвичних для повсякденного життя 

«ізольованих місцях» (ці місця є останніми втіленнями меморіальної 

свідомості). Такими ізольованими місцями є «пам’ятники», «музеї», 

«заповідники». Вони можуть «випадати» з живих структур культурно-

історичної пам’яті, можуть перестати бути основою «живої пам’яті» 

локальної спільноти [129]. 

Важливо розуміти психологію сприйняття мешканцями міських 

ландшафтів, зокрема, щоб відобразити їхню нематеріальну цінність,  який 

тип колективної уяви формує естетичні критерії, що піднімають певне 

середовище до категорії значущого ландшафту [377, р.61–62]. Анрі Бергсон 

у своїй роботі «Матерія і пам’ять» стверджував, що сприйняття завжди 

«проникає в пам’ять» (пронизує пам’ять). У сприйнятті будь-якої 

безпосередньої дійсності, деталі минулого досвіду зливаються з теперішнім. 

Реальний досвід працює як «знаки», які допомагають запам’ятати старі 

образи. За А. Бергсоном, пам’ять дає сприйняттю індивідуальну свідомість, 

тобто вона надає суб’єктивності у пізнанні реальності: «Будь-яке 

сприйняття вже є пам’яттю». Пам’ять людини пробуджується лише в тих 

ландшафтах, що нагадують їй відоме минуле, тоді як сприйняття нових 

середовищ, не може стати новим фокусом уваги без усвідомленого досвіду. 

У такому сенсі територія «вкрита» шаром спогадів, індивідуальних та 

колективних, що сприймалися та переживалися у минулому. Наприклад, 

сприйняття міського ландшафту як батьківщини. Філософія намагається 

розрізняти зміст значень, що коливаються навколо терміну «ландшафт» 
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(природа, простір, територія, батьківщина (homeland) та ін.), і водночас 

шукають їхні відмінності та взаємозв’язки. Поняття «ландшафт» зрозуміле 

через співставлення слова «земля» (land) та «земляк» («landman»). Вони 

охоплюють внутрішні відносини людей до місць їхнього народження та 

становлення. Ландшафт постає людським феноменом, специфіка його 

горизонту є ближчою, ніж світ, і пов’язаний з горизонтом дому. Отже, 

ландшафт окреслюється простором «малої батьківщини». Це своєрідна 

візуалізація себе на горизонті простору, виключеного з навколишнього 

(зовнішнього) світу, і такого, що розуміється як «тут і зараз». 

Збереження, відновлення та створення ландшафтів спрямоване на 

збереження соціальних зв’язків, почуття приналежності та багаті культурні 

ментальні зв’язки, що зберігаються в середовищі, сформованому, зрештою, 

культурою, необхідно знати і зрозуміти. «Мала батьківщина» 

Нобелевського лауреата Чеслава Мілоша, описана в «Родинній Європі», – 

Вільно – постає таким, яким воно існувало в його пам’яті, хоча у реальності 

такої культурної форми вже й не було. Авторська опція культурного 

простору міста стверджує розгляд його не як щось зовнішнє відносно 

людини, а нерозривно пов’язаного з нею. Його часопростір розтягається і 

ширше, і глибше, ніж діапазон досвіду одного людського життя, а духовна 

біографія накладена на сітку географічних координат Вільно – Варшава – 

Париж – Берклі – Краків [121].  

Існує два перцепційних підходи до реальності, один – бачити, інший – 

відчувати. Перший підхід відповідає суб’єкту, який, щоб зрозуміти і 

виявити «повсякденні або деградовані простори», вирішує зупинитися і 

подивитися на них. Тому акт бачення переміщується свідомим 

індивідуальним вибором. Проте відчуття простору може бути мотивоване 

глибоким замисленням про тіло, несподіваної чарівності, стимульованої 

місцем дії. Моріс Мерло-Понті стверджує, що і акт бачення, і акт відчуття 
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підтримуються однією і тією саме «чистою думкою». Ця чиста думка може 

бути охарактеризована як така, що може бути доведена через інтеграцію 

чіткої кореляції між індивідуальним вивченням світу та сенсорними 

відповідями, які реальність може дати. 

Втім існує істотна відмінність між баченням і відчуттям. Бачення 

залежить від індивідуальної сили мислення. Візуальне сприйняття – це 

сприйняття думки, тоді як підхід до реальності за допомогою тіла 

пов’язаний з несвідомим, і не має чіткої узгодженості всередині розуму. 

Щоб бути зачарованим несподіваним, потрібно брати участь у 

екзистенційному досвіді, де сприйняття світу замінюється «обізнаністю 

тіла». Для ландшафту важливим є «відчуття простору тілесною 

обізнаністю». Ландшафтні репрезантації обов’язково містять простір 

сприйняття, і не відтворюють лише явища та інформацію, а також «світ 

досвіду», який розширює знання реальності [376, р. 117]. У такій опції, 

наприклад, деградований простір у передмістях (пустельний, «закинутий» 

індустріальний комплекс), не можна підняти до категорії ландшафтів. 

Розміщення матеріальних об’єктів або їхніх образів у просторі є 

традиційним виявом мнемотехніки. Водночас культура пам’яті в системі 

міських ландшафтів не зводиться лише до здатності матеріального 

зберігання, а й відтворення минулого досвіду. Новий тип історичного 

міського ландшафту акцентований не на минуле, а на функцію пам’яті, що 

координує просторово-часову (хронотопну) організацію з динамікою 

смислів, що розгортаються в актуальному, реальному просторі і часі. Тоді 

місто постає не застиглим історико-культурним ландшафтом, а динамічною 

структурою. Мова йде про конструювання меморі-параметрів міських 

просторів, у яких можливо бути. Розвиток міського середовища може 

виглядати як наповнення його новими культурними цінностями. У часи 

історичних випробувань спостерігається й радикальне відокремлення, 
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відчуження від домінуючого «меморіалу». Постає проблема граничності 

просторів в історико-архітектурних інтерпретаціях [244]. 

«Міські ландшафти пам’яті» у часи історичних зламів можуть постати у 

якості «німих свідків» травматичного та насильницького минулого. 

Зокрема, меморіали антигероїв стають небезпечною територією, джерелом 

семантичного насильства. Воно може виявлятися у графіті, як виду 

соціальної практики, й в умисному знищенні об’єктів спадщини (стирання 

пам’яті). 

Ландшафт дедалі частіше розглядається у контексті соціальних та 

антропогенних  екологічних досліджень як явища з внутрішньою 

динамікою, структурою та пам’яттю, як «жива система». Ландшафт можна 

розглядати як явище, яке позначає ідентичність. Це розуміння відповідає 

відомій фразі «геніальних локусів» (аура або «дух місця»), і пов’язаною з 

нею спостереженням за ландшафтом загалом. Підпорядковані елементи 

(такі як типи населення, суспільства та артефакти) не складають ландшафт 

механічно, але їх позиції в ландшафті можуть бути інтерпретовані в їхньому 

контексті. Наприклад, «ландшафтна пам’ять» пов’язана з тим, що ландшафт 

має власні просторові засоби самоорганізації. Носії пам’яті в ландшафті – це 

структури, і знов пам’ять – це середовище для створення структури: отже, 

ландшафт і є цією системою самоструктуризації. 

 «Нова» культурна географія уявляється більш широкою 

перспективою для ландшафтних досліджень. Культурний ландшафт міста 

став розглядатися як місце повсякденного життєвого досвіду, через 

«соціальні продукти», наприклад, гендерночутливі ландшафти. 

Презентуючи жіночу суб’єктність як іншу по відношенню до чоловічого 

типу суб’єктивації в культурі (Симона де Бовуар), феміністська філософія 

торкається питань розробки концептуальної моделі для розуміння створення 

місць «присутності» жінки. Обмеженість виявлення суб’єктності та 
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самовираження для жінки в індустріальному місті (з його функціональним 

підходом у зонуванні) стає предметом урбаністської критики 

Дж. Джекобс [62]. 

У перших постмодерністських дослідженнях міського простору 

приділялася увага концептуальній нерівності за ознакою статі [257]. 

Зверталася увага на досвід міських жінок, їхню присутність у приватному-

публічному, продуктивному-репродуктивному просторах. Справді, 

модерністські візії міського простору часто осмислювалися через чоловічий 

погляд, через сексуалізацію жіночого тіла [257, р. 13]. Феміністичні 

розвідки міського життя, у фокусі сучасної «flâneuse» (на відміну від 

«flâneurs», наприклад, Вальтера Беньяміна, Шарля Бодлера,що були 

винятково чоловічими) спрямовані на дослідження особливостей «буття 

жінки у місті» [257, р. 14].  

Проте в урбаністиці гендерні питання гендерних просторів 

залишається недостатньо дослідженою, й у гендерних студіях просторовий 

контекст поки що не отримав належної уваги. Заслуговують на увагу 

гендерні розвідки простору Києва, виконані Д. Панкратовою [133]. Поза 

увагою дослідників залишаються суттєві для розуміння гендерного 

простору міст аспекти, передусім, – це форми суб’єктності 

(фемінної/маскулінної) в сучасному мегаполісі, тенденції їхього розвитку. 

Рівень й характер розробленості проблеми у сучасному гуманітарному 

знанні роблять актуальним поєднання двох перспектив – гендерних теорій й 

урбаністики – в одній теоретико-практичній площині, а також включення 

параметрів гендерної ідентичності у філософію міста. Філософське 

окреслення міських просторів з погляду можливостей реалізації «прав на 

місто» мешканцями різних статей потребує також розгортання у параметрах 

гендерного мейнстрімінгу. 
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У філософсько-урбаністичному дискурсі відкривається становище 

жінки як іманентно іншої. Визнання цих відмінностей дозволяє уникнути 

нерівного ставлення. Мета таких дискурсів – презентація емансипаційних 

життєвих просторів жінок. 

Утверджується «дитяча географія» міст (Ґілл Валентайн [433], 

Метью О’Брайен та ін. [372]), що сфокусована на висвітленні відповідного 

повсякденного досвіду та розробці безпечного для дітей та молоді 

публічного простору міст; творення молоддю міських 

просторів (Мамаду Діуф) [294]. У вітчизняних соціально-філософських 

дослідженнях тема міських просторів для молоді подана у статті Надії 

Гапон. Авторка звертає увагу на міський простір, який молодь маркує як 

своє право на власне художнє видовище, та висвітлює процес витіснення 

молодіжних субкультур із осереддя міста [48]. Молодь міста розглядається 

як «ключовий динамічний людський ресурс у досягненні сталого розвитку і 

процвітання для всіх» [434], творець нової реальності (політичної, 

соціальної, культурної і т. ін.). 

Розглядається важливість історії та архітектури у формуванні 

культурного ландшафту міста. Історія та культура міста формують умови 

існування її мешканців, задовольняють їхні потреби, впливають на їхні 

цінності та, таким чином, формують свою ідентичність. Наприклад, 

урбаністи Дж. Чапліка, Н. Гелазі та Блер А. Рубль дослідили культурні 

трансформації міських ландшафтів Східної Європи з 1989 року (Львова, 

Вільнюса, Одеси та ін.) шляхом аналізу архітектури, пам’ятних практик та 

містобудування. Автори демонструють, як історія може бути вибірково 

переосмислено у ландшафтах відповідно до політичних та культурних 

реалій [246]. 

Філософський урбанізм доповнюється психологічною 

контекстуалізацією місця, про що висловився Чарлз Уізерс [444], особливо в 
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основному сенсі розташування. Значимість місця актуалізується в контексті 

двох питань, що виникають як з міфу, так і з релігії: хто я? і як я прийшов? 

Наріжний камінь філософського урбанізму, як теоретичного, так і 

містобудівного питання, розглядається в контексті питання: де я? Ч. Уізерс 

ставить ці питання як принципово важливі в розумінні наукових революцій 

та інтерпретації культурних змін. Таке розуміння місця, по суті, є 

еволюційно-суб’єктивним входом у географічний простір, а не статичною 

об’єктивною структурою, що покладена в основі динамічної взаємодії. 

Варто зазначити дослідницький інтерес до екологічної урбаністики, 

спроби поєднання двох перспектив – екофілософії й урбаністики – в єдиній 

теоретико-практичній площині. Наразі екологічне осмислення міського 

середовища  формується у міждисциплінарному методологічному полі 

урбаністики, соціології, культурної антропології, географії та ін. Наприклад, 

Енн Спірн пропонує критичний огляд досліджень з екологічної урбаністики 

[406]. Прихильниця урбан-екологічного підходу в архітектурі Сусанна 

Хаган акцентує увагу на необхідності повернення у місто «гармонії з 

природою» [322]. 

Зокрема, пропонується осмислення культурних систем з погляду 

їхнього включення у дизайн «зеленого будівництва» [268]. Виявляється 

культурна специфіка взаємозв’язків людських та природних системам, що 

виявляється своєрідними підходами до оцінки навколишнього середовища, 

у тому числі архітектурно-просторового дизайну міст. Посилюються 

аргументи на користь розгляду будівель як невід’ємної частини природних, 

культурних, соціальних та економічних систем, а не відокремлених 

утворень. Водночас «культурний фон», у якому здійснюються проекти 

зеленого дизайну, не береться серйозно до уваги, питання рівня залучення 

людей у зелене будівництво також спеціально  не аналізується. У такій 

ситуації переважають зелені, але культурно нестійкі підходи. Без 
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культурного усвідомлення такі підходи не в змозі глибоко розпізнавати 

специфіку місць. Тоді спостерігаються «зелені», але культурно нестійкі 

технічні рішення.  

Зелене будівництво розглядається в контексті  культурного ставлення 

до навколишнього середовища. Зокрема, для японської культури  властиве 

сприйняття людини і природи не як полярностей, а як взаємообумовлених 

частини всеосяжного цілого, без особливого покликання до вищості [268, 

р. 113]. Звідси і особлива концепція відкритого простору, що пов’язана із 

безпосереднім залученням/включенням людини до споглядання, 

відпочинку. Відкритий простір оцінюється з позиції психологічного 

комфорту, здатності генерувати нову життєву силу. Відкритий простір 

спричиняє перцептивний ефект відкритості, що створюється шляхом 

реалізації різних архітектурних стратегій (висока плоска стеля, що 

пропускає промені і надає відчуття простору та інше).  

У західній культурі будівництва людський світ (технологія, що є його 

частиною) є виразно відмінним від природи. Люди відчувають себе 

відокремлено від оточуючого їх середовища, що виявляється у домінуючих 

тенденціях визначати кордони та нехтувати взаємозв’язками. Мова йде про 

стремління «ізолювати» природу від людського світу. Тому у проекті 

будинку, наприклад, передбачається, що комфорт оцінюється через 

можливості мешканця контролювати середовище. Така модель 

взаємозв’язків впливає на соціальні зв’язки, стремління відокремити себе 

від інших і не дозволяти надмірний вплив інших або зв’язок з ними. Західні 

та східні культурні установки щодо ставлення до природи формують якісно 

відмінне розуміння місця людини, що, зі свого боку виявляється 

тенденціями вертикальних або горизонтальних зав’язків соціальних та з 

природою.  
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Зазначається, що у Японії зв’язок між природою, культурою та 

технологією чітко не окреслюється «природним», розуміння природи є 

ситуативним і постійно змінюється. Японці переважно орієнтовані на 

колективну культуру та гармонійний баланс. Вони цінують «зв’язок», а не 

відокремлення від інших та навколишнього середовища. Найвищий рівень 

управління технічним обслуговуванням, що забезпечує комфорт, оцінюється  

не через посилення засобів контролю над їх середовищем, а через 

узгодженість їхніх елементів [268, р. 108]. Якщо японський фокус вимог до 

простору стосується внутрішніх ознак (природних форм, процесів тощо), що 

стимулюють емоційно, інтелектуально та естетично, то західний – зовнішніх 

(зосереджуються на специфічно географічних середовищних 

природоохоронних пріоритетах) як «будівлі у зелені»,   орієнтація на 

біорізноманіття   відкритого простору «на відстані». Наразі наголошується, 

що більш актуальною є тенденція досягнення синтезу з навколишнім 

контекстом, залучення до діяльності громад. 

Феноменологія в архітектурі може розумітися як аспект урбан-

філософії, що досліджує досвід побудованого простору, а також як 

«архітектурна феноменологія», історичний архітектурний рух. Спроби 

включити культурні цінності та показати повагу до природи в архітектурі не 

є новими і були продемонстровані в традиційній та сучасній практиці 

архітектурного дизайну. Нинішні архітектурні практики міст страждають 

від браку взаємодії з унікальними якостями місця – культурно та 

кліматично. Актуальними стають дослідження, що пропонують основу для 

розуміння того, як будівлі пов’язані з мешканцями і великими системами, й 

водночас усе ще реагують на унікальність свого місця. Культурне 

колективне ставлення визнає співеволюцію людських та природних систем 

як важливий процес зі специфічними місцевими/локальними культурними 

знаннями, технологіями та соціальною організацією. Приходить розуміння, 
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що існують різні очікування щодо «культурно узгодженого ставлення», і те, 

що дозволяє визнати роль будинку як «дух місця» (genius loci). 

Міське ландшафтознавство представлене також аналізом 

урбандизайнів окремих міст, зокрема, організації публічних просторів 

великих європейських міст (Мілан, Антверпен, Белфаст та ін.), що викладені 

в окремій колективній праці під редакцією співробітників віденського 

Центру міської культури і публічного простору (Сабіни Кнірбен, 

Алі Маданіпура, Агле Догрос) [382].  Публічні простори розглядаються як 

«місця зустрічі» політики і культури, соціального та індивідуального, 

інструментального та експресивного, а також пропонуються способи 

зміцнення публічних просторів та міської культури у цілому. Урбаністичний 

дизайн породжує й дискусію про «безпечне місто» (safe city) [265]. Сьогодні 

зазначається, що міський простір має бути таким, щоби не тільки не 

шкодити фізичному, психічному, соціальному здоров’ю, а й забезпечувати 

рівні можливості для всіх членів міської громади, незалежно від їх віку, 

статі, сімейного, майнового стану тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що у зарубіжній 

гуманітаристиці «безпекова» концепція експлікується на «антропогенне 

середовище» європейських міст (Лео ван ден Берг, Джуліано Мінгардо, 

Каролін Шпеллер, Пітер Пол) [265]. Дослідники Європейського інституту 

порівняльних міських досліджень (EURICUR) звертаються до «сприйняття 

безпеки» (perceived safety) як фактору міського розвитку, який, зі свого 

боку, пов’язується з «якістю антропогенного середовища». 

Епістемологічний інтерес до просторового осмислення міського буття 

виявляється через дослідження питань «виробництва соціального 

простору», зокрема, Ґеза Хелмз пропонує творення безпечних міських 

центрів через трансформації індустріальних міст [328]. Теоретико-

архітектурне бачення соціокультурних просторів (планування, дизайн) 
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дозволяє антропологам розширити власний концептуальний інструментарій 

через звернення до просторів символічного насильства у містах [161]. 

Наразі в європейському контексті, ландшафтне планування та 

ландшафтний урбанізм також враховує феноменологічні цінності 

ландшафту. На початку 2000-х років урбаністи, архітектори, містобудівники 

та ландшафтні архітектори узгодили виникнення нової інтегративної 

практики – ландшафтний урбанізм. Ландшафт, включений у планування, не 

тільки розуміється з погляду географічних досліджень – екологічних та 

культурних, а також вивчення ландшафту в його концептуальному сенсі як 

інструмента теоретизації, проектування та організації великих міських 

територій та систем (екологічних, соціокультурних, інфраструктурних 

тощо). 

Кожен ландшафт поєднує компоненти і структури: типи територій, 

соціальні сприйняття та постійно мінливі природні, соціальні та економічні 

сили. Після того, як ландшафти ідентифіковані, можна здійснювати 

політику їхнього збереження або розвитку. Для розвитку міст важливим 

орієнтиром є образ «пов’язаного міста» (connected city), поєднаного фізично 

і віртуально, функціонально й соціально тощо. 

Завдяки розумінню соціокультурної обумовленості поведінки людини, 

її здатності конструювати простір, наділяти його новими смислами, 

об’єктом спеціальної уваги стають питання «антропології 

повсякденності» (Е. Холл [323]). Теоретичним імпульсом для дослідження 

соціальної топології міста стали також праці П. Бурдьє [30], Ф. Джеймісона 

[61], А. Лефевра [106; 107]. Зокрема, Анрі Лефевр, розглядаючи питання 

конструювання життєвого простору, наголошував на обов’язку філософії: 

почавши з аналізу повсякдення, відкривати ментальні структури. 

Парадигмальні зміни в урбаністичній морфології, артикульовані Девідом 

Гарві (про «право на місто»),  
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«Творчі» дискурси міста набувають значущості не тільки на 

теоретико-методологічному рівні, а й у зв’язку із важливими практичними 

завданнями культурних трансформацій українських міст. Звертається увага 

не те, що простір не може бути нейтральним: той, хто творить простір, 

змінює саме місце, крім того, значимим є й глядач цього місця. Слід 

зазначити, що європейський досвід трансформації публічних просторів 

узагальнений, зокрема, у колективній праці, головним редактором якої 

виступив британський дослідник міського дизайну Алі Маданіпур [371]. У 

ній публічні простори розглядаються як «місця зустрічі» політики і 

культури, соціального та індивідуального, інструментального та 

експресивного, а також пропонуються способи зміцнення публічних 

просторів та міської культури у цілому. Разом з тим, поза увагою 

дослідників залишилися суттєві аспекти філософсько-естетичного підходу у 

розумінні публічних просторів міст. А саме ідея про істинну творчість як 

приріст буття, а не звичайну його трансформацію. 

Важливими також для даного дослідження стали розмисли практиків 

паблік-арту, зокрема американської художниці Сюзан Лейсі, авторки есеїв 

про зміни у мистецьких стратегіях за останні десятиліття [340]. Її роздуми 

торкаються проблеми відносин між мистецтвом та «соціальним 

втручанням», бар’єрів між високим і «народним» мистецтвом. 

Авторка виступає за зміщення мистецьких кордонів й вихід у громадський 

простір. Водночас, незважаючи на певний дослідницький інтерес до питань 

творчості, багато аспектів залишаються невисвітленими. Зокрема, 

актуальними видаються філософсько-антропологічні пошуки «культурних 

кодів» міст, теоретичне підґрунтя яких складається «на межі» естетичного 

судження, філософської антропології, критики культури, філософії 

присутності. Незважаючи на потужний інтерес різних дисциплін до питань 
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творчості, в сучасній культурній урбаністиці бракує інструментарію для 

осмислення творчих виявів суб’єкта у місті. 

Міський ландшафт формується також віртуальною культурою. 

Простір сприйняття ландшафтних репрезентацій має свою специфіку в 

інформаційному суспільстві. Цей простір стає більш динамічним, завдяки 

використанню нових інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи 

гео-інформаційні системи (ГІС).  Інформація специфічним чином 

пов’язується з місцями. Мікропроцесори, які встановлюються у міські 

об’єкти та території, з’єднують місця та людей фізично та віртуально, 

завдяки бездротовому підключенню до Інтернету. Місця «навантажуються» 

цифровими даними, розвиток міських територій супроводжується 

цифровізацією (діджіталізацією) [302].  

«Цифрозація території» призводить до необхідності прийняти 

позицію, що фізичний простір не можна повністю зрозуміти, не знаючи, що 

відбувається в цифровому світі. Саме тому, постає питання про те, як 

одночасно «схопити» дві природи ландшафту, кількісну та якісну, 

матеріальну та нематеріальну. Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології дозволяють створювати геопросторові контексти/ландшафти, у 

яких об’єднано просторові дані (географічну інформацію) з непросторовими 

даними. Зокрема, геоінформаційні системи (ГІС) мають здатність 

інтегрувати просторові зв’язки, представлені в збережених цифрових 

просторових даних, та інформацію, створювану користувачами (про 

соціальний феноменологічний «досвід ландшафту»), що постійно 

розширюється і актуалізується в Інтернеті. Уся інтегрована інформація 

візуально представляється у вигляді ГІС-мап зі спеціальними інтерфейсами 

зібраних даних та різноманітними додатками комп’ютерного 

картографування. Завдяки комплексній роботі фахівців і різних галузей, 

створюються інтерактивні та самоорганізовані інформаційні простори міст 
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(із топологічними алгоритмами, фізичними моделями, геометричними 

уявленнями та географічною інформацією).  

 Цифрова інформація перебуває поза суб’єктом, всередині цифрового 

середовища, до якого завжди можна звернутися, як до зовнішньої пам’яті. 

Так, мобільні телефони з 3G дозволяють будь-якій людині створювати 

унікальні та особисті повідомлення про місце, у якому вона перебуває. 

Міський ландшафт завдяки ГІС-мапуванню стає відкритим для багатьох 

його «віртуальних відвідувачів». Наприклад, Google Earth дозволяє 

здійснювати віртуальні «тури» з можливістю їх цифрового запису, що 

створює можливість повертатися у ці місця, ділитися враженнями про них з 

іншими. Street View дозволяє здійснювати віртуальні вуличні прогулянки по 

різним містам та ділитися враженнями з цифровою спільнотою.  

Цей «погляд» можна увічнити в цифровому зображенні або відео, 

через публікацію в Інтернеті. Веб-технології дозволяють будь-якій людині 

обмінюватися живими моментами у цифровому відео та фотографіями, а 

також обговорювати їх у соціальних мережах в режимі он-лайн. 

Суб’єктивний, особистісний досвід місця, що передається спільноті, 

утворює специфічний цифровий шар. Завдяки інформаційно-

комунікаційним технологіям багато соціальних практик і моделей поведінки 

змінюються, організовуючись навколо інформаційного простору, на чому, 

зокрема,  наголошує Мануель Кастеллс [277]. 

Фізичний (матеріальний) міський ландшафт стає частиною 

комунікативного дискурсу, поширеного цифровою спільнотою. 

Міський ландшафт та події у ньому, що є непоміченими для більшості, може 

набути важливого значення для певної соціальної мережі в цифровій 

спільноті. Ландшафт оцінюється не тільки «поглядом», а й іншими 

відчуттями тіла (body senses). Інформаційні дані поширюються, 

обговорюються, порівнюються шляхом партисипації та діалогу. Цифрова 
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інформація про міські ландшафти може бути використана для відображення 

(мапування) соціального феноменологічного «досвіду ландшафту» шляхом 

інтеграції додатків комп’ютерного картографування за спеціальними 

інтерфейсами збору даних в Інтернеті.  

Цей інформаційний світ даних поширюється, обговорюється, 

порівнюється, складається шляхом консенсусу, створюється 

партисипативно та шляхом діалогу. Це світ, у якому беруть участь все 

більше і більше людей. Рішення виробляються на основі складних відносин 

між багатьма суб’єктами з різними пріоритетами. Цифрову платформу 

можна сприймати як середовище, у якому громадські організації, ділові 

кола, містяни  можуть взяти на себе відповідальність за процеси розвитку 

міста. Отже, фізичне середовище може бути частиною комунікативного 

дискурсу, поширеного певним колективом. Певні події у міському та 

природному середовищі, які можуть залишатись непоміченими і не 

існуючими для більшості, можуть набувати важливого значення для 

соціальної мережі в цифровій спільноті. 

Дослідниця сучасних міських ландшафтів Анна Політеро обґрунтовує 

необхідність ГІС-мапування для великих міст на прикладі Стамбулу. Великі 

міста, з одного боку, постають складною територією, де співіснують міське, 

сільське та природне середовище, з іншого – колективним способом 

відображення простору. Мегаміста створюються стратифікацію складних 

рівнів реальності та інформації в постійній зміні, адаптації до певного 

фізичного контексту та культурного сприйняття. Для того, щоб бути в змозі 

зрозуміти і відобразити кількісний та якісний характер своїх ландшафтів, а 

також усвідомити як вони сприймаються та оцінюються, необхідно 

з’ясувати, які візуальні технології та збір даних необхідні для адаптації до 

його складної фізичної і культурної природи [377]. 
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Ландшафтний підхід вимагає окреслення специфіки сприйняття 

мешканцями конкретних міських локацій. Сприйняття може відбуватися як 

на рівні «бачити», так і «відчувати». Перший підхід передбачає, що суб’єкт, 

щоб зрозуміти і виявити «повсякденні простори», вирішує зупинитися і 

подивитися на них. Сам акт бачення є свідомим індивідуальним вибором. 

Ландшафт також стає соматичним  простором, де особи не виходять за межі, 

тримаючи відстань, і «дивлячись на, й всередину цього», створюючи його за 

допомогою тієї ж тілесної дії та усвідомлення тіла. ГІС мапування дозволяє 

міським спільнотам не втрачати фізичного та феноменологічного контакту з 

навколишнім середовищем, навпаки, цей сенсорний та тілесний контакт 

посилюється. Отже, для цифрового ландшафту важливим є «відчуття 

простору тілесно обізнане». Ландшафтні репрезентації обов’язково мають 

містити простір сприйняття, а також «світ досвіду», який розширює знання 

реальності [376, р. 117]. Наголошується, що візуальний досвід ГІС-

мапування має бути динамічним, складеним із різноманітних рівнів обміну 

інформацією та комунікацій, що містить ландшафт. Цифровий ландшафт 

дозволяє вводити нову інформацію в систему та розширювати її у відкритій 

структурі, де кожен користувач ділиться знаннями та бере участь у обробці 

інформації. У такий спосіб цифрові ландшафти утворюються ментальними 

зв’язками та артикуляцією ідей та поглядів. 

Незважаючи на різноманіття емпіричних ландшафтознавчих 

досліджень, філософії ландшафту приділено недостатньо уваги. Зокрема, 

залишається недостатньо артикульованою ідея про «розширення горизонту» 

розуміння концепту «ландшафт». Це, зі свого боку, спричиняє 

епістемологічний інтерес до геософії, включення її до методологічного 

апарату урбаністики. Геософічність дозволяє здійснювати цілісне розуміння 

всієї сукупності геопросторових відносин і факторів, їх формування крізь 
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призму «людського чинника». Геософія звертається до питання позначення 

природи людської суб’єктивності в сучасних культурах. 

У такій ситуації теоретико-методологічна розробка досліджуваного 

феномену здійснюється з урахуванням великого обсягу знань про різні види 

та характеристики наративів. У філософії культури приймається теоретико-

методологічна позиція, згідно з якою мова в процесі комунікації не тільки 

описує певну реальність за її межами, а й навпаки, сама є агентом 

трансформацій сенсу, формуючи і змінюючи культурні значення явищ, 

предметів і об’єктів в конкретних історичних рамках. 

Наукова мова після «наративного повороту» кінця ХХ ст. не зводиться 

до тексту, а швидше розуміється такою, що вбирає в себе й будує мову, 

конструює значення. Необхідною умовою, у якій наративи формуються та 

виявляються, виступає дискурс. 

Наративна функція культури передбачає розуміння тексту як 

дикурсивної одиниці, що визначається як внутрішньою наративною 

структурою, так і співвідношенням з іншими (інтертекстуальними) формами 

дискурсу. Застосування дискурсного аналізу дозволяє репрезентувати міські 

ландшафти у нетрадиційний спосіб, через «вичитування» тих сенсів, що 

залишаються невисловленими, невираженими за «фасадом» вже 

артикульованого урбаністикою знання. Знання про міські ландшафти є 

множинними, контекстними та історично сформованими через дискурси. 

Контури нової методології значною мірою зумовлюються можливістю 

множинних теоретичних модифікацій сучасного дослідницького процесу. 

Засвідчується потреба у іншому прочитанні відомих та маловідомих текстів. 

Дискурс виступає необхідною умовою, у якій останні формуються та 

виявляються. Наукова мова більше не є дзеркалом природи, реальність не 

зводиться до тексту, а швидше розуміється такою, що вбирає в себе й будує 

мову.  
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Наративна функція культури передбачає розуміння тексту як 

дикурсивної одиниці, що визначається як внутрішньою наративною 

структурою, так і співвідношенням з іншими (інтертекстуальними) формами 

дискурсу. Застосування дискурсного аналізу дозволяє репрезентувати міські 

ландшафти у нетрадиційний спосіб, через «вичитування» тих сенсів, що 

залишаються невисловленими, невираженими за «фасадом» вже 

артикульованого урбаністикою знання. Знання про міські ландшафти є 

множинними, контекстними та історично сформованими через дискурси. 

Контури нової методології значною мірою зумовлюються можливістю 

множинних теоретичних модифікацій сучасного дослідницького процесу. 

Засвідчується потреба у іншому прочитанні відомих та маловідомих текстів.  

У даному дослідженні застосовується дослідницький підхід до 

розуміння культурного ландшафту як тексту. Це дає можливість вивчати 

його морфологічні особливості, виявити формоутворюючі структури, що є 

«продуктами» соціально-символічної діяльності. 

Поструктуралізм висунув тезу про те, що культура є складним 

переплетенням множинних різнорідних кодів, дискурсів та голосів, може 

бути розглянута як текст (плетіння, тканина). Культурний ландшафт 

уявляється як знакова система, у якій знаки знаходяться у складних та 

полівалентних співвідношеннях, тому його можна розглядати як текст, 

доступний для прочитання. Такому погляду на текст відповідає 

культурологічне розуміння тексту як гнучкої у своїх граничних межах, 

ієрархізованої, але рухливо структурованої системи значимих елементів, що 

охоплює діапазон від одиничного висловлювання до багатоелементних та 

гетерогенних символічних утворень. Смисли в культурі динамічні, 

рухаються від одного артефакту до іншого. Культурний ландшафт 

вирізняється фіксацією сенсів у просторі. Смисли можуть змінюватися, 

додаватися та зникати, але у випадку їх «прикріплення» до місця можна 
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прослідкувати та дешифрувати їх генезис. А взаємодія культур у просторі 

ландшафту породжує поліфонію смислів, перетинання смислів в одному 

локусі дає прирощення смислів, полівалентність знаків у просторі. 

Додатковим аргументом на користь ідеї про дискурсивні засади 

культур служить концепція «ключової проблеми», що покладено в основі 

центральних інституційних дискурсів. Передбачається, що в основі кожного 

дискурсу  покладена певна значима проблема, що задає векторну 

спрямованість для його смислового «розгортання». 

Під впливом М. Фуко дискурс починає розумітися як «форма 

об’єктивації змісту свідомості, що регулюється домінуючим в тій чи іншій 

соціокультурній традиції типом раціональності», «соціально 

сконструйоване знання (деякого аспекту) реальності». До того моменту 

уявлення про те, що весь світ, даний нам в репрезентаціях, є ніщо інше як 

текст, який може читатися і інтерпретуватися (Р. Барт, Ж. Бодрійяр, 

П. Бурдьє, Ж. Дерріда, Ю. Крістєва і ін.). Воно дозволило усвідомити 

комунікативну силу повідомлень, що створюються не тільки вербальними 

засобами. М. Фуко розглядає дискурс з одного боку, як набір інструментів 

«зчеплення/з’єднання» розрізнених значень, знань, висловлювань, які 

формують картину світу, а з іншого – як структуру, що розсіюється, яка 

функціонує за певними правилами і об’єднує розрізнені смисли, значення і 

висловлювання в єдині системи знань. Зрозуміло, що культура, яка 

формується на основі подібних дискурсів приписів, народжується, 

підтримується і змінюється семіотично. 

В результаті культура представляється не статичною єдністю 

фіксованих змістів; кожен елемент культури набуває сенсу лише в процесі 

«проживання» культури людьми. У процесах повсякденних життєвих 

практик люди «здійснюють» культуру, виробляють, відтворюють, 

трансформують і пристосовують її елементи. Реальність, що виникає в 



 

112 

результаті цього виробництва (Я, індивідуальна, національна, гендерна 

ідентичність тощо) уявляється, передусім, культурним конструктом. 

Культурфілософський дискурсивний аналіз фокусується на 

конкретних культурних ситуаціях, що відбуваються в певний момент часу і 

мають фіксований культурно-комунікативний характер. Необхідність 

застосування в культурфілосоських дослідженнях дискурс-аналізу 

обґрунтовується, окрема, необхідністю вивчення специфічних культурних 

текстів, що створюються різними семіотичними засобами (ландшафти як 

тексти), а також залучення до вирішення цього завдання напрацювань з 

різних суміжних дисциплін. Змішані (мультимодальні) тексти породжують 

нові форми текстоутворення (наприклад, смарт-ландшафт). У сучасній 

гуманітаристиці все більшого значення набувають навички розпізнання 

інформації, яку несуть в собі різні семіотичні прояви і їх поєднання. 

Аналіз як вербальних, так і невербальних, а також змішаних текстів 

пов’язаний з певними методологічними труднощами, вирішення яких 

перебуває виключно в міждисциплінарних рамках теорії культури. У зв’язку 

з цим актуальною виглядає не тільки необхідність вивчення культурних 

текстів, що створюються різними семіотичними засобами, а й залученням до 

вирішення цього завдання напрацювань з різних суміжних дисциплін. 

Подібні тексти є матеріальним виразом феноменів репрезентативної 

культури (ідей, ідеологій, вірувань, норм, цінностей). Таким чином, 

аналізуючи репрезентації, що містяться в текстах, ми отримуємо доступ до 

одного із зрізів/вимірів репрезентативної культури. Саме це зумовлює 

значення мультимодальних досліджень для культурної урбаністики. 

Основна перевага мультимодального аналізу полягає в тому, що він 

дає інструменти для дослідження комунікації в усій її повноті, що дозволяє 

досліджувати семіотичні об’єкти різної природи: друковані  тексти,  фільми,  
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живопис і скульптуру, дитячі майданчики та комп’ютерні ігри, дизайн 

публічних локацій і т. ін. Відкритість до міждисциплінарної взаємодії 

мультимодального дискурс-аналізу робить його ефективним 

методологічним підходом і методичним інструментом для роботи в 

рамках теорії культури, і для висунення гіпотез і побудови теорій щодо 

стану окремого фрагмента соціокультурної реальності. 

Завданням дискурсивних студій стає дослідження 

мультимодальності. Мультимодальність описує практику комунікації з 

точки зору текстових, просторових і візуальних ресурсів, або модусів, які 

використовуються для складання повідомлень. Там, де мова йде про 

інструменти передачі інформації (медіа, архітектура), мультимодальність 

уявляється як використання декількох модусів (засобів інформації) для 

створення єдиного культурного артефакту. Колекція даних модусів або 

елементів визначає, як мультимодальність впливає на різні 

риторичні/урбаністичні ситуації, або можливості підвищити сприйняття 

аудиторією ідеї або концепції. У такому аспекті дискурс виступає як 

полікодова єдність, що зумовлює необхідність дослідження параметрів 

взаємодії вербальних та інших семіотичних кодів у процесі 

дискурсотворення.  

На тлі становлення мультимодальної парадигми виникає новий 

термін для опису полісеміотичних текстів – мультимодальні тексти. Вони 

залучають не лише власне артефакти інших семіотичних кодів 

(іншосеміотичні ресурси), а й самі принципи їх організації. Тобто ці 

гетерогенні за своєю модальністю коди не просто співіснують як окремі 

модуси утворення значення (mode of meaning-making), а інтегруються в 

комплексну цілісність, єдність, утворення, яке не може зводитись до 

простої суми його компонентів – окремих модусів. 
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Слід заначити, що запропонований у дослідженні підхід 

спрямований на аналіз множини міських текстів в рамках дискурсів 

шляхом їх локалізації в культурно-історичному та соціокультурному 

контекстах. Дискурсний характер дослідження, що окреслює зв’язки між 

текстом, дискурсом і контекстом, дозволяє здійснювати 

культурфілософський аналіз міських ландшафтів у широкому 

інтерпретативному (мако- та мікро-) діапазоні  культурних знаків. 

Дослідники зазначають, що місто у своєрідний спосіб інтегрує 

культурний, інтелектуальний та економічний потенціал суспільства. 

Відповідно до цього місто може бути представлено специфічною цілісністю, 

з усією різноманітністю елементів штучно створюваного середовища, а 

також «антропологічних процесів». Дослідження системи «місто» 

передбачає не тільки аналіз рівня економіки, екології або естетики в 

організації міського простору, а й проникнення в сутність урбан-процесів. 

Актуальним стає пізнання того загального, що пов’язує різні форми 

життєдіяльності людини в місті, а також пошук міських форм (ландшафтів), 

релевантних потребам сучасної людини і можливостям суспільства. У 

такому контексті місто розглядається як своєрідний спосіб організації 

простору, із якого починається культура (місце перебування людини, 

окультурений простір, «простір із людським обличчям» тощо). Міста є 

динамічними локаціями, де утворюється багатство нації, де сконцентровано 

культурне і суспільне життя громадян. Міста також є місцями пам’яті 

(історичними ландшафтами, архітектурними пам’ятками тощо). Міський 

ландшафт формується складною взаємодією природних, культурних, 

соціоісторичних і перцептивних характеристик 

Міста розглядаються як специфічні локації, які приймають на себе як 

позитивні, так і негативні риси цивілізації; і в той же час на це накладаються 

філософсько-релігійні, філософсько-господарські, філософсько-екологічні, 
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філософсько-естетичні, історіософічні моделі просторового сприйняття. 

Міста розглядаються також як «сцени», де відбувалися великі драми 

останніх століть – тріумф індустріалізації і капіталізму, легітимація 

потужних державних апаратів та спалахи політичних протестів, 

встановлення колоніального контролю та проявів антиколоніального руху. 

Міські простори формували раси, класи, гендерні відносини, а також нові 

моделі солідарності містян. Міський ландшафт, з його вулицями, 

публічними локаціями, транспортною інфраструктурою тощо, впливає на 

характер та динаміку зустрічей і переживань містян. Й багато літературних, 

мистецьких творів були б неможливими без міста. У цілому можна 

стверджувати, що міста стають головними ландшафтами сучасності.  

Місто постає як творець сенсу. Воно є простором для людства, на 

відміну від простору божественності; є культурним ландшафтом, на відміну 

від природного ландшафту. Місто є також локусом символічної 

репрезентації. Місто характеризується не тільки специфічним 

монументальним ландшафтом, а й своєрідною формою спільного 

проживання людей. У сучасному місті публічні локації мають відповідати 

критерію культурного різноманіття; «ми всі різні, і ми також визнаємо право 

бути різними». Міста постають «центром культурного тяжіння». 

Культурний простір міста розглядається як структуроутворювальний 

елемент світового культурного коду.  

Усе актуальнішими стають концепції, у яких проблема міста 

пов’язується з модальністю людського буття. Міста як просторові форми, 

суб’єкти господарювання, й середовище проживання людини є динамічними 

центрами, де ідентичність, соціальні відносини, влада, нерівність яскраво 

висвітлюються. Наочно демонструється, як міські локації вбудовані у 

природне, соціальне середовище, а також у пам’яті і артефактах минулого й 

сьогодення. В містах відбувається міграція, бо саме з містом люди 
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пов’язують пошук «кращого життя», нових можливостей, прихисток від 

переслідувань і насильства тощо. У соцогуманітарних дослідженнях місто 

часто розглядається у фокусі питань посилення нерівності й свободи, як 

«інкубатор боротьби» за соціальну справедливість. У філософських 

дослідженнях феномен міста все частіше розглядається через осмислення 

можливих варіантів залучення в нього людини.  

Міста вимагають подальшого спеціального осмислення. Адже 

процеси, що формують сутність міста на метафізичному, культурно-

історичному, соціокультурному рівнях міського простору, ще не достатньо 

артикульовані. Так, актуальним стає пошук методологічної платформи для 

вивчення такого складного предмета пізнання, як «соціокультурний 

феномен міста». Дослідницькі зусилля спрямовуються у напрямку 

компліментарності розумінь та взаємного доповнення досліджень, коли 

окреслена тематика в межах однієї дисципліни спричиняє також потребу їх 

дослідження іншими дисциплінарними напрямками. Отже, пропонується 

компліментарний підхід замість підходів між-, інтер- чи 

мультидисциплінарних.  

Сучасний стан урбаністики дозволяє зробити припущення, що 

проблеми, довкола яких точаться урбаністичні дискусії, демонструють 

високий рівень компліментарності. Сучасна урбаністика потребує 

методології, що походить з глибокого аналізу дослідницького матеріалу. 

Потрібні такі пояснювальні конструкції, які уможливлюють 

концептуалізацію та інтерпретацію досліджуваних явищ. Також важливо 

використовувати порівняльну перспективу. Адже порівнюючи урбан-

феномени, можна зосередитися на пошукові подібностей, й так само 

відкривати універсальні аспекти цього явища і вийти за межі 

постмодерністської фрагментації знання. У цілому урбаністика потребує 

зараз нової метамови.  
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Своєчасність культурфілософського осмислення міських ландшафтів 

обумовлена також проблемами вітчизняної культурної ситуації, у якій 

поширений індивідуальний тип культури «міської особистості», яка активно 

не виявляє почуття відповідальності за те, що відбувається в її місті. 

Нагального вирішення потребують питання осмислення культурного 

простору міста, через духовні параметри значущого для людини ціннісно-

смислового світу. Пропонується такий спосіб дослідницьких дій, що його 

можна окреслити як вертикально-горизонтальний, тобто такий, що поєднує 

широке енциклопедичне знання, яке потрібне для проведення порівнянь 

(горизонтальність), із глибиною досліджень випадків (вертикальність). 

Урбан-теорії мають дозволити окреслювати та інтерпретувати явища, 

й разом з тим «урбан-матерія» має бути досліджена. Лише ретельний аналіз 

дослідницького матеріалу може підказати цікаві аналітичні категорії, а далі 

спричинити формулювання власних теорій. На проникнення в сутність явищ 

урбогенеза претендує нова методологічна платформа – культурна 

урбаністика, яка вивчає культуру в її сутності і у всій повноті проявів. 

Культурологічне бачення міської реальності покликане відтворити образ 

«живого» міста, особливим творчим компонентом якого виступає людина. 

Місто як феномен культури становить образ людського життя і спосіб 

існування культури. 

Евристичні можливості дослідницьких стратегій, поданих у 

культурній урбаністиці, вимагають глибокого осмислення з погляду різних 

концептуальних підходів. Зокрема, місто стає цікавим із екзистенційного 

погляду. Місто постає як місце дії, і разом з тим сама атмосфера міста, як 

контекст присутності міського простору в житті містян створює особливе 

середовище проживання/існування. Міська ідентичність осмислюється, по-

перше, як соціальний феномен, по-друге, як соціокультурний конструкт, що 

формується в результаті соціалізації та адаптації до певного топосу. Утім 
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така дослідницька стратегія у вітчизняній науці ще недостатньо 

використовується, що й обумовлює актуальність пропонованого 

дослідження.  

Питання міських ідентичностей відповідають також й важливим 

практичним завданням із національно-культурним проектуванням та 

формуванням публічних просторів українських міст. Українські міста, що 

тривалий час формувалися в межах модерної традиції містобудування, 

потребують ревіталізації міських просторів. Наразі існує нагальна потреба у 

відповідних концептуальних підходах для розроблення просторово-

архітектурних рішень щодо формування міських ландшафтів на принципах 

екологічного балансу. 

Урбофілософські рефлексії також постають у формі практичної 

мудрості, пропонуючи зміни ландшафтів, а не лише їх інтерпретації. 

Урбаністи осмислюють різноманітні практики – від міського планування до 

партисипативних форм буття міських громад.  Філософська урбо-екологія 

стає потужною концепцією, що пояснює ціннісно-життєві аспекти міських 

ландшафтів. 

Урбаністи звертаються до філософсько-архітектурних традицій, що 

прагнуть встановити більш збалансовані відносини між натурою і 

культурою, «життя з» природою (а не «жити над»). Звідси й сучасні пошуки 

альтернативної філософії екологічного планування міст, визнання міського 

дизайну потужним інструментом адаптації.  Дослідницький фокус, у якому 

описується не лише «тіло/натура» міста, а й відчувається жива «душа» та 

присутність Духу, також є надзвичайно цікавим. Розглядаються питання 

«ціннісної вертикалі» міста, метафізично орієнтованого міського буття.  

Урбаністи також звертають увагу, що ландшафт не лише містить 

культурні елементи як свої складові, а сам є культурним артефактом, 

формою культури. Особливе значення тут має ідея «міської натури» (urban 
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natures), яка розуміється як «гібридний продукт» природи, технології та 

дизайну. 

Соціально конструйовані виміри природи характеризуються низкою 

різних підходів до теоретизування відносин природа-суспільство. Існуючий 

діапазон ідей: від підходів критичного реалізму марксизму до 

фемінізму/пост-структуралістського аналізу «глибоко дискурсивного» 

культурного обумовлення природи. Представники нового урбанізму 

критикують модерністське містобудування за його поділ міста на сегменти 

монофункціонального призначення. Модерні містопланувальники, 

зосереджуючись на функціональних зонувальних практиках, часто 

створювали міські «антиекологічні» ландшафти. Сучасні дослідження 

показують, що «виробництво» міських локацій спрямовано не стільки на 

витіснення природного світу, скільки на якісно нове його відновлення в 

міському контексті. Наголошується на необхідності «розмивання межі», 

формуванні міського ландшафту як екологічного за своєю природою, та 

багатофункціонального за своїм призначенням. Неоурбаністи зазначають, 

що міська форма «не може зростати по ширині і висоті», а тільки «через 

множення». Замість модерністських розробок великих технологічно 

раціоналістських міських планів, у постмодернізмі поширюється концепція 

фрагментованості міської тканини. Постмодерністи уявляють міський 

ландшафт як своєрідний «колаж» або палімпсест минулих форм, накладених 

одна на одну, та послуговуються поняттям «міський дизайн» (а не планом, 

як модерністи). Тим самим для митців відкриваються можливості арт-

географії, естетичного виміру місцевості. Звертається увага на «символічну 

бідність» модерної архітектури (хмарочоси, центральні ділові квартали 

тощо). 

В культурній географії ландшафт розуміється як продукт освоєння 

культурою (чи культурами) певного фізичного простору, території. 
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Важливими є питання чутливості міських ландшафтів до народних 

традицій, місцевих історій, створення особливих архітектурних форм у 

діапазоні від персоналізованих до традиційно монументальних. Ландшафт 

не лише містить культурні елементи як свої складові, а сам є культурним 

артефактом, формою культури.  

Дослідники «читають» ландшафти як свідчення минулого, що 

постають як палімпсести, як локації з частково «стертими» і 

перебудованими новими формами. Культурні географи розглядають 

ландшафти як візуальні індикатори холістичних відносин людей із 

природними середовищами, кожен із яких був відзначений своєрідним 

способом життя. Їм властива турбота про те, аби не зруйнувати те, що 

збиралося в природі, а також прагнення зрозуміти кореляцію речей у 

локальному просторі. Такі епістемологічні практики часто спонукали 

культурних географів до дослідження історичних ландшафтів. Вони 

розглядали ландшафт як «багатий історичний запис», який можна було 

прочитати за допомогою архівних записів, романів, картин, листівок та 

інших популярних зображень символічних ландшафтів. 

Міські ландшафти зберігають багато інформації та «ключів» до їхньої 

історії. Важливо  розпізнавати істотні ознаки у взаємозв’язку з ширшою 

системою ландшафтних функцій. Зокрема, пропонується ознайомитися з 

історичними змінами в архітектурних стилях, з погляду географічного 

розташування будівель (таких як церкви) у сучасних містах та свідчень про 

минуле цих міст.  

Постмодерністська геософія осмислює «простір-час-місце» та 

окреслює «географію відмінності» через кореляцію з розумінням 

просторовості, як постмодерністської множинності. У постмодерністських 

урбан-візіях доступ до зелених локацій розглядається у контексті питання 

екологічної справедливості, оскільки у містах спостерігається просторова 
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непропорційність у рішеннях щодо облаштування зелених локацій. У 

культурно-географічній перспективі склалося розуміння ландшафту як 

продукту освоєння культурою (чи культурами) певного фізичного простору 

(території).  

Загальна методологічна призма дослідження виявилася 

інтегративною, заснованою на застосуванні принципу взаємодоповнювання 

надбань соціальної філософії, соціології міста, філософської антропології, 

філософії екзистенціалізму, постмодерністських підходів. Це дало змогу 

виробити власний методологічний підхід – інтегративної культурфілософії 

міста, яка розглядає ландшафт у екософському, соціокультурному вимірах 

буття та вивчає специфіку виявів і комунікативних актів у цих вимірах. 

Вперше у вітчизняній культурфілософії розроблено й застосовано 

інноваційну методологічну стратегію дослідження міста, засновану на 

синтезі еко-філософського, культур-антропологічного та екзистенціально-

комунікативного підходів до урбан-практик. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Традиційне розуміння ландшафту міста ґрунтувалося на 

онтологічному поділі природного та штучного (культурного). Феномен 

міського ландшафту окреслюється у формах природно-історичних, 

соціально-ментальних, культурно-історичних тощо, і постає складним 

об’єктом дослідження для різних дисциплін. В географії культурний 

ландшафт постав внаслідок поступової зміни пізнавальних інтересів від  

природного до антропогенного, і далі ландшафту, включеного у сферу 

культури, та представлений двома традиціями: німецькою 

«матеріалістичною» і французькою, з наголосом на «суб’єктивному 
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аспекті». Висвітлено питання міських ландшафтів в перспективі освоєння 

культурою певного фізичного простору (території).  

Ландшафт глибоко вкорінений в історичному знанні, у якому 

виокремлено існування прото-ландшафтних (архаїчних) та ландшафтних 

спільнот. Характерною ознакою ландшафтних спільнот є своєрідний спосіб 

їхнього бачення «частини землі» такою, що розвивається у часі під впливом 

природи та людини, а також культурно-естетичне вираження природного та 

антропогенного світу. 

Концепт ландшафту має давню традицію в історико-художньому 

знанні.  У художньому прочитанні природного ландшафту виявляється 

специфіка східної та західних культурних традицій. Культурфілософський 

аналіз еволюції образу ландшафту в європейській художній свідомості 

висвітлив значимі культурні смисли становлення західноєвропейської 

самосвідомості, певні закономірності у «розширенні світоглядних 

горизонтів». Інтерпретації ландшафту у різних художніх стилях 

демонструють динаміку зміщення акцентів у «земному» (ленд), а також 

можливий діапазон функцій образів природи (від зображувальних до 

концептуальних). Пропонуються естетичні інтерпретації ландшафтів 

залежно від типу зображеного мотиву: міського, садово-паркового, 

природного, сільського. 

У європейському пейзажному живописі відбувалося становлення ідеї 

ландшафту не тільки як природного феномену, а й культурного, 

«ландшафту з пам’яттю» про діяльність людини. Пейзажний живопис 

містить значний епістемологічний потенціал для культурного 

ландшафтознавства (художні форми ландшафтів ілюструють проблематику 

«культура-природа», «місто-село»), культурної урбаністики (історія 

європейського пейзажного живопису постає історією поступового 
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поглинання багатьох сільських ландшафтів в одному, універсальному, 

нейтральному просторі міста).  

Ландшафти також розглядаються як видимий артефакт людської 

історії. Проаналізовано дослідницьку традицію в світлі збереження 

багатоманітної культурно-історичної спадщини. Історичні міські райони є 

найбільш поширеними проявами спільної культурної спадщини, що 

формується поколіннями громад. З’ясовано, що процеси збереження 

спадщини демонструють різні культурні стратегії: від захисту міських 

історичних будівель та архітектурних ансамблів на основі їхньої естетичної 

цінності до захисту усіх культурно значимих історичних міських ареалів, 

монументального і немонументального походження, що ґрунтується на 

соціокультурній цінності місця. Міська спадщина (як матеріальна, так і 

нематеріальна) розглядається вагомим ресурсом для покращення 

«життєвого простору» міст, підтримки соціальної згуртованості в 

урбанізованому середовищі, а також збереження балансу між зростанням 

міст і якістю життя, сталого розвитку у цілому.  

Представлено епістемологічний діапазон досліджень культурних 

ландшафтів міста в контексті парадигмальних змін, що відбувалися в 

філософії науки, через експлікацію на проблему суб’єкт-об’єктної кореляції 

в пізнавальних моделях. 

Ландшафт є важливим фактором утвердження людини в просторі. 

Розуміння ландшафту може не співпадати з матеріальною реальністю (тобто 

з територією), оскільки через соціокультурних медіаторів та людську 

суб’єктивність виникає «чуттєве виробництво», формуються символічні 

образи. Ландшафт як своєрідний погляд на землю стає елементом 

ментальної картини світу. У такому контексті філософія ландшафту 

виходить з ідеї про людську суб’єктивність. 
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Запропонований у дослідженні підхід спрямований на аналіз множини 

міських текстів в рамках дискурсів шляхом їх локалізації в культурно-

історичному та соціокультурному контекстах. Дискурсний характер 

дослідження, що окреслює зв’язки між текстом, дискурсом і контекстом, 

дозволяє здійснювати культурфілософський аналіз міських ландшафтів  у 

широкому інтерпретативному (мако- та мікро-) діапазоні культурних знаків. 
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РОЗДІЛ 2. ГЕОСОФСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МІСЬКИХ 

ЛАНДШАФТІВ 

 

2.1 Культурний ландшафт як просторовий феномен міста 

 

У гуманітаристиці відбувається своєрідний поворот до тем 

просторовості. Переосмислюються процеси, якими витворюються 

просторові структури, зокрема урбаністичні. У філософсько-теоретичних 

розмислах про простір представлено два основних підходи щодо 

тлумачення його у кореляції з поняттям середовища: як заповнений простір 

і як довкілля («environment») [60, с. 92–93]. Пропонується філософське 

тлумачення «загального об’єктного простору», його декомпозиції на 

множину предметів його об’єктного складу, та відношення між ними [97]. 

Дослідники ідентифікують також «простір (space)» як деяку множину 

«структурно упорядкованих об’єктів та їх ідентифікаторів, яка подається 

моделлю, що відображає логічну структуру групування та упорядкування 

ідентифікаторів об’єктів даного простору» [97]. У філософському розумінні, 

соціальне середовище як буття людини наголошується на оточуючих 

людину соціальних, матеріальних і духовних умов її існування і діяльності. 

Загалом середовище пов’язується з суттєвим оточуючим простором 

системи, у якому ця система функціонує, розвивається і/або досліджуються. 

Зазначена проблематика є важливою не тільки з погляду специфіки 

глобальної соціокультурної ситуації, а і внутрішніх завданнь вітчизняної 

урбаністики. Ратифікація Україною Європейської ландшафтної конвенції 

спонукає до виконання завдань щодо ідентифікації та оцінки ландшафтів, у 

тому числі урбанізованих [65]. Наприклад, звертається увага на те, що 

близько чверті українських малих міст потребують спеціальних 
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ландшафтних рефлексій – природно-історичних, соціокультурних та ін. 

[190]. 

Для філософії міста важливо з’ясувати – відносно якої системи 

розглядається міське середовище, оскільки, у загальному випадку, те, що є 

середовищем для однієї системи, не є середовищем для інших, що входять 

до множини цільових просторів. Через це для різних систем їхні середовища 

зазвичай не є тотожними. Такий підхід дозволяє, наприклад, окреслити 

просторово-середовищний контекст дослідження сучасних міст, де 

активними є різноманітні соціальні системи. Окреслюються контексти 

спеціального філософського аналізу: міські простори, що інтегрують, 

«беруть до свого кола» систему та її середовище, що функціонує і 

розвивається в його складі; міське середовище, що оточує систему, 

забезпечуючи умови її доцільного, ефективного та безпечного 

функціонування і розвитку. 

На відміну від середовища, окреслення міських ландшафтів 

«відштовхується» від людини, її специфіки сприйняття міських локацій. 

Зокрема, сенс простору знаходить своє яскраве вираження в сенсі 

віддаленого погляду (це як йти до найвищої точки ландшафту, й під час 

ходьби очікувати/відчувати/бачити відстань). Погляд – це момент 

прогулянки, у якій можлива «зустріч з горизонтом». Так само як існує 

філософський взаємозв’язок теорії та практики, існує несподіваний зв’язок 

між теорією (остовою якої є філософія) і поглядом (чиєю практикою є 

прогулянка як «відвідування ландшафту»). Як філософія, так і бачення є 

«зустрічами» з горизонтом нашого існування, це практика відчуття 

загального, всеосяжного, універсального; вони вимагають від нас 

перевищення граничного кола наших повсякденних практик. Той хто 

перебуває у «полоні» практики, не має бачення ландшафту, й філософських 

сенсів; він намагатиметься уникати будь-якої зустрічі з горизонтом його 
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існування, як з видимим горизонтом ландшафту – загальним простором його 

життя. В ландшафті є різні «шари», рівні, є множина точок, що мають 

особливе значення. Ландшафт також є конкретним способом вираження 

цілісності існування, а також його граничних меж. 

Культурна урбаністика вивчає публічний простір міста в контексті 

культурного існування людини, тобто в аспекті того, чим цей світ є для 

людини, яким змістом він для неї наповнений. У такому випадку культура 

розглядається як форма міського життя, її породження, соціальна функція і 

мова. Класична урбаністика зводила культурну проблематику до вивчення 

узагальнених її параметрів, розглядала культуру як сукупність досягнень в 

сфері мистецтва, науки і освіти. В такому випадку спроба створити 

«об’єктивну» картину реальності досягає лише початкового синтезу уявлень 

про культурний ландшафт міста. 

Культурна урбаністика змінює пізнавальні установки: орієнтується не 

на опис об’єктів, що «лежать на поверхні», а на «дешифрування» – 

реконструкцію – розуміння глибинного сенсу їх повідомлень, які стоять за 

ними системи уявлень, свідомості і поведінки, соціально-психологічних 

установок. Лише за такої процедури історичний пам'ятник набуває статусу 

джерела, а його повідомлення – феномен культурного простору. При такому 

погляді культурний простір набуває сенсів. 

Досліджуючи культурний простір міста, варто брати до уваги й те, що 

він постає одночасно об'єктом і суб’єктом. Оскільки від присутності 

суб’єктів в предметі урбан-культурологічного пізнання відволіктися не 

можна, то головним завданням цієї форми пізнання є розуміння іншого «Я» 

не в якості деякого об’єкта, а як іншого суб’єкта, як суб’єктивно-діяльний 

початок. Включеність суб’єкта в предмет урбан-культурології надає 

виняткову складність його пізнання, де тісно переплітаються і взаємодіють 

суб'єктно-об'єктні і суб'єктно-суб Культурна урбаністика вивчає публічний 
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простір міста в контексті культурного існування людини, тобто в аспекті 

того, чим цей світ є для людини, яким змістом він для неї наповнений. У 

такому випадку культура розглядається як форма міського життя, її 

породження, соціальна функція і мова. Класична урбаністика зводила 

культурну проблематику до вивчення узагальнених її параметрів, 

розглядала культуру як сукупність досягнень в сфері мистецтва, науки і 

освіти. В такому випадку спроба створити «об’єктивну» картину реальності 

досягає лише початкового синтезу уявлень про культурний ландшафт міста. 

Визначальна роль в культурологічному пізнанні міських публічних 

просторів належить діалогу. Наразі можна говорити про становлення нових 

форм людської особистості і відповідну зміну і переосмислювання 

проблематики людини. Містянин веде не тільки діалог з іншими, але і з 

самим собою, зі своєю історією. Втім культура – це й певний спосіб 

творчості. А тому, в конкретному сенсі є стільки культур, скільки творчих 

суб’єктів. Тому в просторі існують різні культури, різні форми культури. 

При такому підході з’являється можливість досліджувати культурній 

простори міста як динаміку культурної свідомості, зміну культурних 

парадигм і як динаміку ступеня десинкретізації культурної свідомості e тих 

же координатах. Важливо здійснити перехід від діалогу «голосів» до діалогу 

суб’єктних позицій. 

У культурному просторі міста можливе розгортання діалогу з людьми 

минулого, задавати їм (тобто залишених ними історичним пам’ятникам) 

питання, які є важливими для сучасності, і розшифровувати їхні відповіді. 

Учасник діалогу в спілкуванні з іншими образами культури виявляє і 

вперше формує нові свої смисли, форми, устремління, до цього іншого 

способу звернені. Завдяки діалогічній природі урбан-культурна концепція 

трансформується в своєрідну культурологічну герменевтику. 
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Культурний підхід до розвитку міст може бути безпосередньо 

застосованим через публічні ландшафти, що відображають історію та 

культурне розмаїття міських спільнот, їхню морфологію, а також способи 

використання. Усе більше міст посилюють роль культури у публічних 

локаціях шляхом залучення митців у перетворення, а також проведення 

різноманітних міських заходів, що зміцнюють соціальну згуртованість 

громади. Публічні ландшафти беруть на себе дедалі важливішу роль в 

міській політиці. Їхня кількість, якість, доступність виділені в якості 

основних критеріїв для ревіталізації міст. Основне завдання полягає в 

розробці комплексних та полівалентних локацій, адаптованих до 

культурних і екологічних контекстів, та таких, що сприяють економічній і 

культурній діяльності, гарантують безпеку і стимулюють формування 

соціального капіталу.  

Діалог дозволяє не тільки запозичувати все найкраще, але і змушує 

людину подати «свій» голос, зробити особистісне переосмислення 

культурних цінностей. Саме в такій перспективі відкриваються невичерпні 

можливості для осмислення культурно-урбаністичної проблематики. Адже 

кожне співтовариство, конкретний дослідник беруть із загальнолюдського 

досвіду тільки ті форми, які він в змозі освоїти в рамках своїх культурних 

можливостей. 

В такому випадку дослідник може зрозуміти міський простір лише в 

нескінченному контексті реальних і можливих відповідей, запитань, 

діалогів. У граничному доведенні «дослідницьке русло» гуманітарного 

мислення закінчується, переосмислюється в щось інше: це вже не тільки 

діалог з «досліджуваним», але – діалог двох, однаково активних, суб'єктів, 

це взаєморозуміння. 

Гуманістична географія, звертаючись до «феноменології ландшафту», 

наполягає на «глибинному» описі почуттів людини до конкретного 
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ландшафту: які відчуття він викликає в людини, чим саме, наскільки ці 

відчуття сильні, наскільки людина прив’язана до місця та ландшафту. 

Ландшафт розуміється не як науково-природниче поняття, а як глибоко 

індивідуальна суб’єктивна категорія, з якою пов’язані почуття людини, 

індивідуальні значення та цінності. 

Ландшафт визнається як реальний і об’єктивно існуючий простір, але 

центр його пізнання переноситься до людини. З’ясовуються когнітивні 

механізми й структури, завдяки яким ландшафт сприймається і уявляється 

людиною. У наслідок такого підходу («через людину до ландшафту») 

з’являються такі конфігурації та виміри ландшафту, які не мають фізичної 

природи, але визначають те, як ландшафт сприймається людиною. На основі 

такого розуміння ландшафту можна виділити «природну» складову 

перцепції ландшафту, коли в ландшафті є певні конфігурації просторових 

елементів, які визначають пристосування (і «природного» виживання) 

людини. Отже, ландшафт розуміється як об’єкт сприйняття людиною і 

пізнається не через його безпосередні фізичні властивості, а через 

перцептивно-когнітивні процеси людської свідомості та підсвідомості. 

У культурній географії склалося розуміння ландшафту як продукту 

освоєння культурою (чи культурами) певного фізичного простору 

(території). Ландшафт не лише містить культурні елементи як свої складові, 

а сам є культурним артефактом, формою культури.  

Дослідники «читають» ландшафти як свідчення минулого, що 

постають як палімпсести, як локації з частково «стертими» і 

перебудованими новими формами [333]. Міські ландшафти зберігають 

багато інформації та «ключів» до їхньої історії. Актуалізовано дослідницьке 

завдання – розпізнавати істотні ознаки у взаємозв’язку з більш широкою 

системою ландшафтних функцій. Зокрема, пропонується ознайомитися з 

історичними змінами в архітектурних стилях із погляду географічного 
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розташування будівель (таких, як церкви) у сучасних містах та свідчень про 

минуле цих міст. Культурні географи розглядають ландшафти як візуальні 

індикатори холістичних відносин людей з природними середовищами, 

кожен із яких був відзначений своєрідним способом життя. Їм властива 

турбота про те, аби не зруйнувати те, що збиралося в природі, а також 

стремління зрозуміти кореляцію речей у локальному просторі. Такі 

епістемологічні практики часто приводили культурних географів до 

дослідження історичних ландшафтів. Вони розглядали ландшафт як 

«багатий історичний запис», який можна було прочитати за допомогою 

архівних записів, романів, картин, листівок та інших популярних зображень 

символічних ландшафтів. Урбаністична акцентація на культурних 

артефактах дозволяє досліджувати такі феномени ландшафтів, як традиції 

природокористування, місцеву архітектуру тощо. Загалом, відбувається 

творення «морфології» міста. 

Культурна дезінтеграція сприяє виникненню нових поглядів на 

просторовість міста. Зазначається, що географія диференційованих смаків і 

культур перетворюється в ландшафтний «колаж інтернаціоналізму». 

Потужні міграційні урбан-процеси створюють у містах множину 

«маленьких Італій, Гаван, Токіо та ін.», так само китайських, арабських, 

турецьких локацій тощо. Наводиться приклад американського міста Сан-

Франциско, де меншість у «реальній географії» становить у своїй сукупності 

більшість завдяки конструюванню та реконструюванню образів, етнічних 

фестивалів тощо [326]. 

Постмодерністська архітектура і дизайн цитує широкий спектр 

інформації та образів міських і архітектурних форм, які можна знайти по 

всьому світу. Ми всі зберігаємо в нашій свідомості музейні образи, складені 

з досвіду (часто туристичного) перебування в інших місцях, а також знань, 

взятих із фільмів, виставок, туристичних брошур, популярних журналів 
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тощо. Людина може собі дозволити жити в різних епохах і культурах, не 

обмежуючи себе локальним сьогоденням. 

Орієнтиром для містопланування стає «життєпідтримувальний» 

ландшафт. Міський ландшафт формується складною взаємодією природних, 

культурних, соціо-історичних і перцептивних характеристик. Культурні 

характеристики зазвичай виходять за межі визначених територіальних 

кордонів міста. Істотним імпульсом, що формує філософський погляд на 

міський ландшафт, є нова парадигма філософського мислення – геософія, 

артикульована представниками французького постмодернізму Ж. Дельозом 

та Ф. Гваттарі [59].  

Геософська позиція щодо міського ландшафту дозволяє осмислювати 

демаркації за соціальними та культурними ознаками. Філософами 

запропоновано концепт детериторизації-ретериторизації. Коли мова йде про 

культуру, концепт детериторизації поширений як на процеси культурної 

глобалізації, так і людської суб’єктності в сучасних культурах. 

Детериторизація констатує втрату «природних» зв’язків між культурою і 

соціальними та географічними територіями, а також описує глибоку 

трансформацію зв’язку між повсякденними культурними переживаннями як 

переважно локальним існуванням. Висвітлюється проблема послаблення 

зв’язків між культурою і місцем. Це, зокрема, означає «видалення» 

культурних суб’єктів і предметів з певного місця в просторі і часі.  

Постмодерністська геософія формувалася під впливом Анрі Лефевра, 

який висунув припущення про діалектичну взаємопов’язаність суспільних 

та просторових відносин. А. Лефевр здійснив спробу філософської рефлексії 

простору, розрізняючи його «фізичні» і «концептуалізовані» просторові 

значення [105]. А. Лефевр пише про простір як «окупацію»; це не географія, 

а практика, тобто простір для нього не є інертним, фізичним середовищем 
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як даність, а «простір виробництва людських дій». Його розуміння простору 

було розроблено за допомогою трьох основних теоретичних рішень:  

- зміщення фокусу досліджень із простору на процеси його 

виробництва;  

- окреслення множинності соціальних практик, які виробляють простір 

і роблять їх соціально продуктивними;  

- зосередження уваги на суперечності, конфліктності і, урешті-решт, на 

політичному характері процесів виробництва простору [407, р. ІХ].  

У своєму есе «Право на місто» А. Лефевр писав про місто як простір 

міських зустрічей для отримання нового досвіду, для створення складних і 

прозорих відносин зі світом. Ці переживання і відносини можуть бути 

отримані не шляхом повернення до традиційного міста, і не рухаючись в 

колосальну і безформну агломерацію, а утверджуючи «перетворення і 

оновлення права на міське життя». 

Сучасне місто живе, перш за все, в повсякденному житті [380, р. 12]. 

Водночас не мається на увазі повсякдення в соціально-історичному сенсі 

«звичайного життя», а скоріше як окремої просторової процедури 

виробництва і регулювання сучасності. Це не означає, що до-домодерні 

суспільства не мають щоденних процедур, але вони керувалися природними 

і обрядовими ритмами. Індустріальні міста утворили зовсім інший простір 

повсякденного життя, впорядкований по годинах і промисловим 

виробництвом. Макс Вебер називав його «залізною кліткою» з 

механістичною раціональністю; Вальтер Бенджамін бачив його як простір 

фантасмагорії товарної естетики; Анрі Лефевр розглядав його як простір для 

відтворення суспільства.  

Д. Гарві звертається до постмодерністського історико-

матеріалістичного осмислення «простір – час – місце» [326]. Він окреслює 

«географію відмінності» через кореляцію універсалістського розуміння 
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просторовості, суспільних процесів та постмодерністської множинності 

[325]. 

Важливою також є інтерпретація детериторизації локалізованого 

культурного досвіду не як збіднення культурної взаємодії, а як 

перетворення, викликане різноманітними глобальними культурними 

впливами. Детериторизація породжує трансформацію локального 

культурного досвіду, чи то від самої локальної події, чи через проекції 

символічних форм локальних подій. Функція детериторизації визначається 

як рух, за допомогою якого щось залишає територію, або її розширює. 

Демаркована за соціальними та культурними ознаками територія 

осмислюється через концепт «територизації-ретериторизації», з особливим 

акцентом на «антропології кордонів». Териториальність забезпечує 

символічні маркери включення/виключення. Місто розглядається як 

особливий ландшафт, де повсякденні практики міського життя 

окреслюються багатьма інтелектуальними координатами. 

За Ж. Дельозом та Ф. Гваттарі, мова йде про «виявлення не лише 

географії природи і людини, а й географії розуму» [59, с. 124]. Філософи 

наслідують Едмунда Гуссерля, який вимагав, щоб у роздумів був «ґрунт». 

Наприклад, місто може утворювати особливий «ландшафт розуму». Ж. 

Дельоз та Ф. Гваттарі наводять приклад сполуки античної філософії з 

грецьким полісом. Філософи пояснюють: між античною філософією і 

Грецією існує «з’єднання абсолютного плану іманенції з відносним 

соціальним середовищем, що також діє через іманентності» [59, с.127]. 

Міста-поліси постають територіальними утвореннями, що здійснили 

іманентну детериторизацію, сформували середовище іманентності, у ній 

вивільняється містянин. Детериторизація завжди супроводжується 

ретериторизацією – перебудовою місця або території, яка зазнала 

детериторизаації. Міста-поліси «відривалися» від сільського середовища і 
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ставали місцями ретериторизації (міська площа і торгові мережі) [59, с.111], 

де творився «дизайн нової влади». Давньогрецький історик Фукідід описав 

процес соціальної консолідації і централізації, як з погляду фізичної 

агломерації людей, так і форми політичного об’єднання, зазначаючи, що ці 

дві форми не відбуваються одночасно. Особливо важливим стає «великий 

синойкізм» афінського полісу. До питань «синойкізму» (спільного 

заселення), осмислення міста як специфічної територіально-просторової 

одиниці, розвитку міської спільноти звертався  давньогрецький мислитель 

Константинос Доксіадес [163, с. 131]. Аристотель висвітлював соціальні і 

просторові процеси, пов’язані із виникненням особливого політичного та 

культурного ландшафту територіального центру (полісу) [163, с. 130–131]. 

Навколо специфічної «території» життя виникає філософське 

мислення. Зародження філософії пояснюється «зустріччю» грецького 

громадянського середовища з планом іманенції думки, «зустріч друга і 

думки». Ретериторизація виявилася тоді, коли містяни почали виробляти 

філософську культуру, здійснюючи це в контексті їхньої полісної культури. 

Беззаперечною є значущість Афін для народження античної філософії 

Сократа, Платона та Аристотеля. Зокрема, у «Федрі» Платона відмічено, що  

Сократ не досліджував світ за стінами Афін, джерелом його розмислів є 

люди в місті. В історії філософії також інтерпретовано ідеї про зв’язок 

новоєвропейської філософії Ф. Бекона з Лондоном, Р. Декарта – з Парижем, 

Г. Спінози – з Амстердамом; філософії прагматизму В. Джеймса, Дж. Дьюї – 

з Нью-Йорком. 

У фокусі уваги геософії – «людський геопростір» історично-

географічно зумовлених спільнот на певній території [85]. Сутність 

геософічного підходу вбачається у трактуванні міста як певної  цілісності: 

матеріальної складової (тіло ландшафту), культурної (душа ландшафту) та 

продукт взаємодії спільноти і природи (дух ландшафту). У дослідженні 
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геопростору міста можливим стають, наприклад, такі культурні питання, як 

мовне маркування території, або сакральне творення простору міста тощо. З 

такого погляду, детериторизація у середньовічних містах трансцендентна: 

має небесно-вертикальний характер, рух до трансцендентного. У такому 

випадку ландшафт є передусім не територією, а позатериторіальним і 

позачасовим явищем складних взаємозв’язків.  

Міський ландшафт виявляється, зокрема, через характерну атмосферу 

або «дух місця» (genius loci). Застосування концепту «genius loci» як 

інструментарію в процесі аналізу міських ландшафтів, дозволяє виявити їх 

сутнісний зміст, визначити їх роль в складних взаємозв’язках між 

створеною культурою і природою, виявити основи їх синтезу. «Genius loci» 

може бути визначений як концепт, що відображає процеси забезпечення 

наступності в культурі та ґрунтується на формах культу. «Дух місця» 

розкриває феноменологію відносин між ландшафтом і людиною, прагне 

пояснити причини присутності божественого в певних місцях, розмірковує 

про духовний вплив ландшафту на людину. Так, для античної людини genius 

loci співвідноситься з благодатним ґрунтом, що зберігається генієм, з 

«органічною енергією», необхідною для життя.  

У контексті сучасної архітектурної теорії genius loci має глибинний 

вплив на творення місця. Феноменологічно-архітектурний дискурс 

пропонує, зокрема, норвезький архітектурний теоретик Крістіан Норберг-

Шульц [369]. Автор досліджує взаємозв’язки між архітектурою і 

ландшафтом. Ці феномени вступають в гармонійні або дисгармонійні 

відносини за допомогою діяльності людини. У феноменології місця учений 

віддає першість ставленню до природи, осмисленому та свідомому 

використанню місцевості. 

Мова йде про причетність природно-культурного ландшафту до сфер 

розуму, духу, творчості. Наприклад, конкретна місцевість/локація 
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спроможна надихати людину на творчість. Наприклад, Мюнхен, баварська 

столиця, має особливий історико-культурним вигляд, що дозволяє 

визначити культурний ландшафт міста Мюнхен як «німецькі Афіни» [78]. У 

ХІХ ст. Мюнхен був головним європейським центром мистецтв, 

архітектури, культури та науки. Архітектурний образ міста формувався 

навколо величних бульварів та споруд. Людвіг II, відомий як казковий 

король, став ініціатором будівництва химерних замків в баварській сільській 

місцевості. На рубежі XIX – XX століть Мюнхен був «містом мистецтва», 

привабливим для художників всього світу. «Genius loci» виявляється не 

тільки у зовнішньому образі Мюнхена, його величних бульварах та 

спорудах, а й через індивідуальний характер, внутрішню сутність міста. 

Варто зазначити важливість Гваттарівського аналізу суб’єктності для 

урбаністичних ландшафтних досліджень, його уявлень ландшафтної 

складової суб’єктивності та суб’єктивної складової ландшафту. 

Перепроектовуючи місто, людина/громада здатна змінюватися; і 

змінюючись, люди спроможні змінювати місто. Ф. Гваттарі зазначає, що у 

«виробництві» чистого, придатного для життя, живого, багатого на 

соціальні взаємодії міст, «виробництво суб’єктів» є невід’ємним. 

Ф. Гваттарі наполягає на тому, що зміна способу творити урбан-тканини 

вимагає втручання як у матеріальну реальність (наприклад, скорочення 

індустріалізованих локацій, обмеження руху автомобілів тощо), так і 

соціокультурну (розвиток нових соціальних відносин, заснованих на 

солідарності, взаємодопомозі, творчості) [435]. Через творче мислення 

можливі перетворення колективної сили, яка пов’язує такі гетерогенні 

компоненти суб’єктивності, як тіло і створений простір.  

Ф. Гваттарі залучає архітекторів та містобудівників у свою модель 

суб’єктивності. Будівлі та споруди уявляються через взаємозв’язки між 

означувальним (матеріальними об’єктами) і означуваним (значеннями цих 
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матеріальних об’єктів). Архітектурно-просторове безладдя здатне 

генерувати культурну напругу, відтворювати та посилювати розриви 

зав’язків. Покращення якості міського середовища залежить від якості 

урбаністичних втручань, здатних створити емоційно сильне «відчуття 

місця» та ідентичності. Ф. Гваттарі наголошує, що архітектори здатні не 

копіювати стандартні рішення, що відповідають вимогам ринкової 

економіки, мінімізації витрат (наприклад, шляхом використання 

найдешевших матеріалів і спрощених «коробок-конструкцій»), а виявляти 

творчість, пропонуючи інноваційні естетичні рішення для проектування 

міських ландшафтів.  

У світлі геософії розвивається поняття пізнавального мапування [61], 

вернакулярного (просторічного) ландшафту (Vernacular Landscape). 

Мешканці по-різному сприймають місто, їх активність відбувається у 

обмеженому просторі. Конкретне «життєве середовище» мешканців 

визначається їхніми локальними зв’язками, повсякденними маршрутами 

тощо. Вони самі їх окреслюють на підставі того, що те чи інше 

місце/локація відіграють важливу для них функцію та значиме для їхньої 

ідентичності. Вернакулярні ландшафти відображають «почуття місця» (і 

рідко збігаються з адміністративно встановленими кордонами). Йдеться про 

ментальну конструкцію, яка певним чином співвідноситься з фізичним 

простором міста. Вернакулярні (повсякденні) ландшафти ніби накладаються 

на місто. «Вернакулярний ландшафт» міста може розглядатися як своєрідне 

середовище, де мешканці колективно вважають себе взаємопов’язаними 

спільною історією, взаємними інтересами та спільною ідентичністю. Такі 

ландшафти – це «інтелектуальні винаходи» для визначення речей, людей та 

місць. Вернакулярний ландшафт є «не статичною утопією, що заснована на 

екологічних, соціальних або релігійних принципах», а середовищем, де 
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постійність і змінність, глобальні тенденції та місцеві традиції досягли 

рівноваги [337, р.148].  

Мапування таких вернакулярних ландшафтів здійснюється за 

допомогою інформаційних технологій, передусім гео-інформаційних систем 

(ГІС). Щодня люди існують у «народній географії», що відрізняється від 

тієї, що сприймається стандартними географічними методами. Значна 

частина поведінки містян обумовлена тим, як вони сприймають  міські 

локації (наприклад, містяни  намагаються уникати «поганих місць» пізно 

вночі або районів з високим рівнем злочинності (ці райони не мають 

відповідних чітких географічних визначень, вони безпосередньо пов’язані з 

повсякденними практиками містян). ГІС дозволяють широкому колу людей, 

які не є географами, додавати вернакулярні рівні до опису (топографії) місць 

[307]. Через представлення відповідних інтерпретаційних  матеріалів, 

містяни залучаються до вироблення ландшафтів. Це важливо для 

геософського сенсу, оскільки містяни можуть брати участь у створенні 

місця/бути залученими у вироблення місць. Відвідувачі культурних 

ландшафтів можуть отримати відчуття залученості.  

Осмислюється потенціал «вернакулярної географії», зокрема, через 

використання метафор (як, наприклад, «гарне передмістя» або «район 

навколо газових заводів» тощо) для географічних локацій, шо містять 

оцінки, у яких поєднані екологічні, соціально-економічні та архітектурні 

дані. Такі оцінки часто презентують психогеографічні сфери, якими 

окреслено активність людини, та передають членам суспільно-

лінгвістичного (суспільно-мовного) співтовариства, що це обмеження слід 

додати до спільних знань і враховувати їх у своїй діяльності. Ця 

індивідуальна та спільна географія впливає на людей кожен день, та тим не 

менш, через її складний та суб’єктивний характер, важко пов’язати 
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безпосередньо з об’єктивними даними, щоби використовувати її для 

прийняття політичних або наукових рішень. 

Наразі спостерігається зростаючий  інтерес дослідників-географів до 

використання нечіткої логіки для визначення неоднозначних географічних 

даних. Нечіткі географічні межі можуть бути окреслені за допомогою ГІС, 

шляхом реєстрації таких локацій та аналізу участі громадськості з погляду 

їхнього використання. Важливими є інструменти ГІС, призначені для 

фіксації та інтерпретації «локацій, що нечітко сприймаються». Вони 

дозволяють досліджувати небезпечні локації за допомогою  громадської 

участі (публічної партисипації), що використовує веб-інструменти. Також 

важливо, щоби містяни мали доступ до редагування зображень, щоб 

визначати нечіткі області на мапі (атрибутивну інформацію можна додати 

до нечіткої області). «Інструмент запитів» дозволяє окремим особам 

запитувати сукупні набори даних від декількох користувачів і відображати 

інформацію про атрибути для користувачів. Атрибути класифікуються, на 

підставі чого користувачі оцінюють певну точку як найважливішу (найвища 

концентрація точок). Тобто точне місце розташування оцінюється як 

визначений користувачем нечіткий набір (скориставшись веб-методом 

вивчення участі громадськості).  

Урбаністичний інтерес до ГІС спричинений також концепцією смарт-

міста, здатного забезпечити інклюзивний розвиток [162; 296; 306], а також в 

контексті творення онлайн-демократії та участі громадськості [306; 307]. 

Щоб зрозуміти суспільні бажання та тривоги, потрібно мати справу з цією 

«народною географією». У вітчизняній урбаністиці актуалізовано 

соціопросторовий контент безпечного міста на прикладі ГІС-

картографування міста Харків [307]. Люди бачать та виробляють ландшафти 

на підставі спільної системи ідей. «Культура забезпечує більшу мотивацію, 

кращу взаємодію та більшу узгодженість дій людей з метою розвитку» [363, 
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р.4]. Основним елементом ідентичності, важливої для сталого розвитку, є 

здатність людей спільно діяти. Ідентичність в основному є питанням 

управління, як з точки зору вертикальної організації суспільства, так і 

горизонтальних взаємодій між групами. Необхідні показники розвитку для 

вимірювання цих характеристик та виявлення факторів, що їх 

підвищують [363, р. 4]. 

Феномен міського ландшафту окреслюється у формах природно-

історичних, соціально-ментальних, культурно-історичних тощо, і постає 

складним об’єктом дослідження для різних дисциплін. Наприклад, у фокус 

уваги географії потрапляє «ландшафтне планування», орієнтоване на 

досягнення узгодженості між природним середовищем та діяльністю 

соціальних груп у всьому спектрі масштабів. Результатом такого 

планування має бути «життєпідтримувальний» ландшафт. Місто також 

виявляється у різноманітних семантичних значеннях, і вимагає ширшого 

контексту, ніж «простір функційної концентрації», – геософічного. 

Геософський контекст складається у новій географії як сукупність 

історичних, географічних, антропологічних та інших факторів, що 

витворюють певні ландшафти. «Міський ландшафт» постає важливим 

концептом, його теоретико-методологічна розробка потребує залучення як 

конкретно-наукового знання, так й філософського мислення.  

Загалом, організація суспільної активності в місті повинна 

формуватись так, щоб, використовуючи обмежену територію, мешканці 

могли досягти максимально ефективного господарювання. У 

постмодерністських урбан-візіях доступ до зелених локацій розглядається у 

контексті питання екологічної справедливості, оскільки у містах 

спостерігається просторова непропорційність у рішеннях щодо 

облаштування зелених локацій. Крім того, сучасні міські зелені просторові 

стратегії можуть бути парадоксальними: створення нових зелених локацій 
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для вирішення проблем екологічної справедливості може зробити райони 

більш здоровими і естетично привабливим, так само може збільшитися 

вартість нерухомості та витіснення бідних з цих міських локацій [445]. Д. 

Гарві у дослідженні «Справедливість, природа й географія відмінності» 

оцінює екологічні рухи у місті як істотний компонент стратегій соціальної 

справедливості [325], у тому числі гендерної [81]. Саме тому пропонується 

здійснювати стратегії екологізації міських ландшафтів у діапазоні від 

«просто достатньо зелених» до соціально доступних. 

Дослідники «читають» ландшафти як свідчення минулого, що 

постають як палімпсести, як локації з частково «стертими» і 

перебудованими новими формами [333]. Міські ландшафти зберігають 

багато інформації та «ключів» до їхньої історії. Актуалізовано дослідницьке 

завдання – розпізнавати істотні ознаки у взаємозв’язку з більш широкою 

системою ландшафтних функцій. Зокрема, пропонується ознайомитися з 

історичними змінами в архітектурних стилях із погляду географічного 

розташування будівель (таких, як церкви) у сучасних містах та свідчень про 

минуле цих міст. Культурні географи розглядають ландшафти як візуальні 

індикатори холістичних відносин людей з природними середовищами, 

кожен із яких був відзначений своєрідним способом життя. Їм властива 

турбота про те, аби не зруйнувати те, що збиралося в природі, а також 

стремління зрозуміти кореляцію речей у локальному просторі. 

Такі епістемологічні практики часто приводили культурних географів до 

дослідження історичних ландшафтів. Вони розглядали ландшафт як 

«багатий історичний запис», який можна було прочитати за допомогою 

архівних записів, романів, картин, листівок та інших популярних зображень 

символічних ландшафтів. Урбаністична акцентація на культурних 

артефактах дозволяє досліджувати такі феномени ландшафтів, як традиції 
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природокористування, місцеву архітектуру тощо. Загалом, відбувається 

творення «морфології» міста. 

Культурна дезінтеграція сприяє виникненню нових поглядів на 

просторовість міста. Зазначається, що географія диференційованих смаків і 

культур перетворюється на ландшафтний «колаж». Наприклад, потужні 

міграційні урбан-процеси створюють у містах множину етнічних кварталів  

(китайських, арабських, турецьких тощо). Наводиться приклад 

американського міста Сан-Франциско, де меншість у «реальній географії» 

становить у своїй сукупності більшість, завдяки конструюванню та 

реконструюванню образів, етнічних фестивалів тощо [326]. 

Гуманістична географія пропонує не спостерігати за ландшафтом, а 

«зануритися» у нього. Людина «включається» дослідниками у ландшафт, що 

є взаємодією природних, культурних та соціальних факторів, та формує 

властивий їй стиль життя. Гуманістична географія, звертаючись до 

«феноменології ландшафту», наполягає на «глибинному» описі почуттів 

людини до конкретного ландшафту: які відчуття він викликає в людини, 

чим саме, наскільки ці відчуття сильні, наскільки людина прив’язана до 

місця та ландшафту. Переосмислюється проблема динамічності 

архітектурного середовища, зміни форм відповідно до історично конкретних 

соціально-культурних, перцептивних і контекстних умов. Ландшафт також 

розуміється як просторово-часове утворення, у якому взаємозв’язки між 

його складовими мають різний ступінь детермінованості, аж до визнання 

нестійкої і мінливої «духовної впорядкованості». 

Актуальними стають питання реконструкції того, що зберігається в 

індивідуальній й колективній пам’яті. Зокрема, Д. Трен звертається до ролі 

«переживань минулого», пам’яті людей як чинників конструювання 

архітектурного ландшафту. Авторка наводить приклад, коли пам’ять 

австралійців про трагічні події у популярному туристичному об’єкті стали 
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вагомим чинником кардинальної зміни архітектурного ландшафту міста 

Порт-Артур [426]. Популярне кафе, де відбулося масове вбивство у 1996 р., 

стало сприйматися як меморіальне місце жаху. Саме тому місцевою 

громадою було прийнято рішення знести будівлю і залишити її руїни на 

місці трагедії. Такі кардинальні зрушення у міському ландшафті засвідчили, 

що «вбудована форма» стала сприйматися як фізичне нагадування про 

подію, яку містяни вважали за краще забути. Пам’ять про трагічні події 

соціально «прикріпилася» до будівлі, хоча не виявляються у її формі чи 

естетичному образі. Відповідно до ідей П. Бурдьє про формування сенсу 

простору, цей приклад показує, як спогади, минулі переживання та їхні 

соціально-культурні асоціації з архітектурним середовищем, відіграють 

ключову роль у конструюванні міських ландшафтів [215]. Крім того, 

звертається увага на роль людини у формуванні та зміні архітектурних 

ландшафтів, їх соціально та культурно сконструйованих смислів, цінностей 

та ідей. 

Артикулюється питання про роль архітектора у виробництві виразних 

«монументів колективної пам’яті». Міські монументи, як колективні знаки, 

розглядаються як нерухомі точки у міській динаміці, що зберігають почуття 

колективної пам’яті. Міські монументи часто символізують трагічну долю 

людини, яка брала участь у долі громади/спільноти. 

Постмодернізм відмовляється від модерністського пошуку внутрішнього 

сенсу, «героїчного» модернізму, естетичного виробництва міфу через 

архітектуру. 

Демаркована за соціальними та культурними ознаками територія 

осмислюється через концепт «територизації-ретериторизації», з особливим 

акцентом на «антропології кордонів». Териториальність забезпечує 

символічні маркери включення/виключення. Окреслюються соціальні, 

політичні, культурні фронтири у межах міст, між околицями, локаціями для 
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дозвілля, транспортними вузлами тощо. Місто розглядається як особливий 

ландшафт, де повсякденні аспекти міського життя окреслюються багатьма 

інтелектуальними координатами. 

Звертається увага, що покращення якості міського середовища 

залежить від якості урбаністичних втручань, здатних створити емоційно 

сильне «відчуття місця» та ідентичності.  

У іншому випадку, у містах існують «повсякденні деградовані 

простори». Міське середовище розглядається як джерело для чуттєвого 

вираження. Проте звичайним місцям, повсякденному невиразному 

середовищу приміських районів, нема чого сказати більшості. Ці прозорі 

простори можуть активувати в суб’єкті нові ментальні асоціації, 

артикулювати його розвисли. Відповідно до визначення прозорості Анрі 

Лефевра у «Виробництві простору» [106], прозорий простір (transparent 

space) сприймається як звільнений від культурної пам’яті, візуальних 

стереотипів та культивованих «поглядів». В інформаційному суспільстві 

досвід візуального [120] перевантажує множинністю візуальних образів, 

створених засобами масової інформації та інформаційно-комунікаційних 

технологій [114]. Це перевантаження візуальною інформацією гальмує 

пригадування візуальних моделей, що зберігаються свідомістю. 

Перевантаження візуальних стимулів дезорієнтує, й саме середовище, стає 

джерелом справжнього феноменологічного досвіду, побудованого на 

фізичних та сенсорних враженнях, які створюють (конструюють) нове 

усвідомлення без необхідності візуальної культурної пам’яті [307, р. 63]. 

І такі візуальні моделі, зібрані у візуальній культурній пам’яті, на 

думку урбаністів, не можуть слугувати орієнтиром для того, щоб позначати 

їх категорією ландшафт [307, р. 63]. Водночас зазначається, що цей простір 

«ментальних стосунків», думок, гарної читабельності, де прихована 
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реальність, стає помітним, за умови такої форми втручання як ментальне 

висвітлення (mental illumination).  

Мета новітніх стратегій урбан-планування полягає у тому, щоб знайти 

такі форми, які відзначаються найменшою вірогідністю виникнення 

конфліктів з існуючою структурою, та будуть з нею максимально 

спорідненими. Це стосується як природних, так і антропних форм.  

Геософія культурного ландшафту визначається у діапазоні: від 

об’єкта, який змінюється під впливом міських культурних умов, до 

активного суб’єкта, який своєю діяльністю змінює середовище навколо 

себе. Актуалізується мета міського проектування – заміна пасивного 

ставлення до навколишнього простору на інтенсивну культуру, що 

передбачає напружену активність творчої особистості [210]. 

Геософська позиція щодо міського ландшафту дозволяє осмислювати 

демарковані за соціальними та культурними ознаками локації через концепт 

детериторизації-ретериторизації. Загалом включення до урбаністики 

ландшафтної проблематики дозволяє окреслювати різні способи 

концептуалізації міських ландшафтів, а також здійснювати конкретну 

дослідницьку роботу з критичного аналізу проектування і реконструкції 

міських локацій.  

 

 

2.2 Місто як сакральний ландшафт: 

 культуртеософський дискурс 

 

Філософський інтерес до метафізичної природи міста, його унікальної 

тілесно-духовної організації, окреслюється теософськими дискурсами. 

Сакральний ландшафт міста виконує духовну функцію, покликаний 

задовольняти релігійні запити містян [152]. На цьому тлі цікавою видається 
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робота богослова сучасності Харві Кокса [91] і, зокрема, його теза про 

присутність Бога у рівній мірі, як у релігійному, так і світському житті, й 

недоцільність обмежень простору «присутності» Бога церковним 

простором. Мислитель пропонує визначати останні півстоліття 

християнської історії як «епоху духу» (коли християни все більш ігнорують 

догми й приймають духовність, й одночасно з цим знаходять точки дотику з 

іншими релігіями). Його ідеї спонукають до ширшого використання 

філософсько-метафізичної оптики в урбан-розмислах. Зокрема, такий підхід 

відкритий для концептуалізації культурного різноманіття сучасного міста як 

«толерантного міста». 

В культурфілософії також зберігається увага на тому, що культура має 

бути метафізично орієнтованою (Йоган Гейзинга) [242, с. 40], «відкритою 

нескінченному» (Пауль Тілліх) [171, с. 243]. Культур-філософські 

інтерпретації «духу міст» пропонуються, як українськими, так і 

зарубіжними мислителями. Так, Сергій Кримський визначав Київ як «гавань 

духу на березі величезного степового океану азіатських просторів…Святість 

простору розумного буття на кордоні із зовнішньою стихією символізує 

центральний храм міста, присвячений Софії, мудрості Божої…» [121, с. 95]. 

Чеслав Мілош, описуючи життя Вільно, окреслював його духовний простір 

через причетніcть містян до організованих костелом форм суспільного 

буття, які у свою чергу були своєрідними точками усього 

західноєвропейського християнського світу (навчання в католицькій церкві 

– історія Церкви – історія Європи») [121, с. 95]. 

Втім у сучасній європейській думці домінують філософські напрями, 

де метафізичний контекст не представлений, а поширений мікроаналіз. 

Включати «вертикаль» у філософські дискусії вважається «недоречним» [22, 

с. 138], через належність її до «царини теології». Разом з тим, питання 

«відновлення ціннісної вертикалі, цілісного духовного досвіду, втраченої 
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глибини існування у сучасному світі» [22, с. 100] привертає увагу філософів 

культури та урбаністів. Саме тому артикулюється культур-філософський 

інтерес до метафізичної природи міста, до осмислення не лише «тіла» міста, 

а й присутність у ньому Духу. Зокрема, Сергій Булгаков називав 

цивілізаційний шлях розвитку «градом людинобожеським» [29], у якому 

відсутній трансцендентний вимір, усе стає іманентним. Любов, яка поєднує 

усе живе лише по горизонталі без виходу у вертикаль, не є по-справжньому 

міцною. Любов, яка не відкриває в людині образу Божого, не вкорінена у 

духовному вимірі буття, за певних обставин з легкістю може опинитися 

зверненою на себе. 

«Дух» культури, як правило, краще виявляється у її світогляді, 

зокрема в тому, що міститься в її релігії.  При цьому важливо відмітити, що 

культура виражає свій дух і свої принципи, висвітлюючи їх в своєму 

просторі і відображуючи себе як ландшафт. Іншими словами: у візуальному 

баченні ландшафту відображається й духовний світогляд культури в цілому. 

Міські ландшафти постають своєрідною візуалізацією культурної орієнтації, 

розглядаються як своєрідні самооцінки культур. 

Різні культури вибирають різні стратегії для творення буття. 

Виявилося, що міський ландшафт як культурну форму можна зрозуміти 

через звернення до віри в Бога або відсутність такої; що естетику 

ландшафту середньовічного міста не можна представити без історії ідеї про 

Бога [351]. Як самооцінка культури, ландшафт також є саморозкриттям 

Бога, принаймні божественного елемента дійсності. Ландшафт може 

поставати як саморозкриття божественного виміру світу, переважно 

ієрофанією, священним простором. Священне, виявляючись як ідеальна 

модель, дає світові цінність, напрямок і мету: «прояв священного, 

онтологічно засвоює світ».  
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У традиційному світогляді речі «набувають ідентичності по мірі їх 

залучення «у трансцендентну реальність» (найпростішою ієрофанією є вияв 

священного в  предметі, дереві чи каміні, найвищою, наприклад, для 

християн є втілення Бога в особі Ісуса Христа). Так, релігійний історик 

Мірча Еліаде зазначав, що концепція священного простору уможливлює 

«створення Світу» там, де священне виявляється у просторі. Священне не 

тільки позначає сталу точку в аморфній масі мирського простору, а центр 

серед хаосу; також здійснює прорив між двома рівнями, відкриває 

сполучення між космічними площинами (Земля і Небо) й робить можливим 

онтологічний перехід від одного способу буття до іншого. Саме цей прорив 

у неоднорідності мирського простору створює центр, через який можна 

спілкуватися з «трансцендентним»; таким чином, центр засновує Світ, бо 

завдяки йому з’являється орієнтир [64, с. 35]. «Світ (тобто «наш світ») – це 

універсум, у якому вже проявилося священне, і де внаслідок цього прорив 

на інший рівень став можливим і його можна повторити» [64, с. 17]. 

У такому сенсі будь-яка населена територія, стверджує М. Еліаде, стає 

«Космосом» саме завдяки тому, що вона була попередньо освячена, бо так 

чи інакше вона є божественним творінням або сполучається з божественним 

світом. Впродовж усієї історії релігійна людина по-різному «освоювала» 

концепцію священного простору, тобто Космосу. Й у той же час, у зовсім 

різних культурних контекстах завжди присутня одна й та сама космологічна 

модель: оселення на певній території є рівнозначним створенню нового 

Світу [64, с. 26]. Отже, виявлення священного у ландшафті, набуває 

космологічної валентності: будь-яка просторова ієрофанія (чи освячення 

місця) рівнозначна «космогонії». Віруюча людина прагне до буття у 

Священному Світі [64, с. 35], й ця релігійна потреба виражає невситиму 

«онтологічну спрагу». Тому, оселяючись у якомусь місці, людина приймає 

серйозне рішення, бо йдеться про саме її життя, і як зазначає М. Еліаде, вона 
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повинна створити власний «світ» і взяти на себе відповідальність за його 

збереження та оновлення [64, с. 31]. Слідуючи за М. Еліаде, техніки 

побудови священного ландшафту виходять з бажання людини рухатися в 

освяченому просторі [64, с. 16].  

Місто освячується частково або цілком через символізм космогонії 

(«Місто – Космос») [64, с. 26]. Ієрофанія відкриває абсолютну «вихідну 

точку», «центр» [64, с. 13]. Метафізична ідея про Місто є по суті ідеєю 

«збирання» простору навколо центру, що мислився як центр світу (точка 

світу; місце, у якому народжується світ й через причетність до якого світ 

відроджується). За М. Еліаде, перший спосіб «космонізації» простору 

відбувається через проектування горизонтів або через встановлення вісі 

світу (axis mundi). Будь-яка оселя розміщена, таким чином, поблизу axis 

mundi, бо віруюча людина може жити тільки в «центрі Світу», тобто в 

абсолютній реальності [64, с. 29–30]. Зокрема, йдеться про те, що ще в 

давнину виявляється чотирикутне місто, часто розміщене на горі в центрі 

світу, як космічний символ. Архаїчна ідея, коли з центру проектуються 

чотири площини в чотири сторони світу, виявилося валентною для 

пояснення структури міст і давніх германців, й античної Італії. Так, 

Римський світ (mundus), що ототожнювався, очевидно, з пуповиною Землі, 

омфалом (omphalos), був круглим, поділеним на чотири частини; а місто 

(Urbs) перебувало в центрі світу («orbis terrarum»). 

Європейському середньовічному сприйняттю міських ландшафтів був 

властивий дуалізм, що відрізняє світське (профанне) і священне (сакральне). 

Ця дуалістична модель у своєрідний спосіб пов’язана з емоційним досвідом 

космосу. Водночас міський ландшафт доби європейського середньовіччя 

може бути адекватно зрозумілим, якщо враховувати релігійний вимір 

культури. У релігійно-філософських інтерпретаціях місто стає формою 

еманації Бога, як втілення божественної ідеї. Культурні урбаністи звертають 
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увагу на специфіку самооцінки ландшафтів у західній і східній (китайській) 

традиції у контексті пізнання Бога. Китайський ландшафт є дійсно 

ієрофанією, однозначним самооб’явленням божественного виміру світу, у 

той час як західний ландшафт є неоднозначною формою самооб’явлення від 

Бога. Історія західного ландшафту відображає не просто історію Божого 

самооб’явлення в світі, а скоріше битву між Божественним самооб’явленням 

і самознищенням Божественного. В західній культурі з часів середньовіччя 

Бог і земний світ ніби наближаються один до одного, але ніколи не 

збігаються. Своєрідне ставлення західної культури до свого світу 

відбивається в постійній напрузі між Богом і земним світом; й незважаючи 

на відкритість світу Богові, світ ніколи не зможе повністю нести Божу 

присутність. Землі (land) на Заході ніколи не вдалося стати повністю 

богоявленням; ландшафт ніколи не є зображенням. У китайській культурі, 

навпаки, ландшафт осмислюється як «божественний спокій». 

Європейська філософсько-релігійна інтерпретація міста ґрунтується 

на ідеї про «два гради». Град Божий (Civitate Dei) і Град Земний (Civitate 

Terrena). Два Гради – це сутність двох тіл (corpora), в яких перебувають 

душа людська і Дух Божественний. Місто починається з Храму Небесного, 

«нерукотворного», який «в три дні твориться». У Біблії це християнське 

небо описується у формі Небесного Єрусалиму. Небесний Єрусалим 

описується пророком Єзекіїлем, а також святим Іоаном в Апокаліпсисі, де 

він називається «Святий Єрусалим». У християнській думці кінцевий ідеал 

суспільства – це рай/небо, де всі вірні християни живуть після останнього 

суду (Небесний Єрусалим постає містом на горі, з квадратною формою 

розташування, з орієнтацією міських стін на чотири сторони світу, з 

дванадцятьма воротами, де стоять дванадцять апостолів, тощо). У 

Апокаліпсисі це місто спускається з небес після Страшного/Останнього 

суду. 
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Град Небесний – це рай (загублений рай), з якого людину вигнано. 

На зустрічі двох Градів починається будівництво Міста (Єрусалиму), а в’їзд 

в нього є метафорою в’їзду у Браму Бога, ворота раю (це «зустріч з Богом») 

[233]. Єрусалим презентував для віруючих модуси Божественної 

присутності. У середньовічній суспільно-релігійній уяві, сформованій на 

основі Святого Писання та вчення Церкви, древній Єрусалим сприймався як 

сакральний центр світу. Християнство так би мовити формувало «нову 

систему вимірів географічного простору», у центрі якого стояв Єрусалим, як 

«богообране місто», в якому Сам Бог здійснив спасительну місію 

вселенського значення. Доторкнутись до святинь Господнього Граду, стати 

співпричетним до його історії і святості, пережити описані в Євангелії події 

через здійснення паломництвдо місць, де проповідував, зійшов на Голгофу і 

Воскрес Спаситель, вважалося заповітною мрією багатьох християн світу 

[248]. 

Небесний Єрусалим уявлявся ідеальним суспільством, яке християни 

прагнули заселити, єднаючи все (християнське) людство після Дня суду. 

Але, згідно з надзвичайно впливовою книгою «Про Град Божий» (De 

Civitate Dei) [1], написаною отцем церкви Августином (413–426 рр.), 

ідеальне християнське суспільство також слід шукати в земній сфері, 

організовуючи суспільство відповідно до любові до Бога. Августин назвав 

це ідеальне земне суспільство у формі цивітас (civitas). Найвищою 

релігійною і суспільною метою християнського світу стало творення 

благочестивого міста на землі, як передапокаліптичного ідеального 

суспільства. Цей ідеал був найбільш сприйнятий в монастирях, що 

засновувалися з Vст. Показовим у цьому відношенні є вислів Томи 

Аквінського у трактаті «Про принципи царювання» («De Regimine 

Principum»), що місто є «найкращою формою для матеріального та 

морального існування людини» [270, р. 435]. 
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Форма ідеального суспільства як у Небесному Єрусалимі, так і в 

Civitas Dei – це місто. Не дивно, що ці образи, які були настільки важливими 

в християнській думці, мали певний вплив на фактичні міста. Так, звертає на 

себе увагу вплив образів ідеального християнського суспільства на 

сприйняття реально побудованих міст. «Земний» Єрусалим та інші міста з 

особливо значимими ролями в історії християнства, вважалися ближчими, 

до Небесного Єрусалиму, ніж інші міста. Зокрема, такі міста, як Київ та 

Константинополь, називали Новим Єрусалимом, а міста Рим, Тріє, Кельн, 

Майнц, Прага та Страсбург називалися у своїх офіційних документах 

«святими» (sanct acivitas). Ці «статуси» ґрунтувалися на історії та функціях 

цих міст, а не на їхній архітектурній формі. Проте зрозуміло, що побудова в 

місті численних монастирів та церков з вражаючими екстер’єрами було 

своєрідним відображенням богобоязливої та благословенної громади міста. 

Форма Civitas Dei не описується Августином, але в основному вона 

була зображена у вигляді круглої або багатокутної міської стіни з баштами 

та святими на ній. У колі вбачалася ідеальна і, отже, воістину божественна 

форма небес. Зокрема, францисканський філософ ХІІІ ст. Бонавентура [25] 

відмічав, що у колі втілено божественний порядок. 

Культурними урбаністами виявлено письмові та іконографічні 

джерела ХІ – ХV століть, у яких описані або містяться графічні рисунки 

містопланувальних схем тогочасних міст. У деяких панегіричних описах 

міст містяться посилання на форми Небесного Єрусалиму. Примітно, що 

зображені плани міст мають геометрично правильну контурну форму. 

Водночас їхнє порівняння з існуючими  контурами середньовічних міст 

показало, що реальні форми є дещо нечіткими. Найбільш відомим 

прикладом є план «земного» Єрусалиму. В описах також часто 

зустрічаються посилання на форми Небесного Єрусалиму у вигляді чіткої 

геометричної фігури, з чотирьох сторін до міста ведуть 12 воріт . Втім ці 
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описи не були образними, а не реальними формами. Наприклад, Флоренція 

описується з 12 міськими воротами, хоча у дійсності їх було 15 [270, р. 306]. 

Міські стіни Кельна, зведені наприкінці ХІІ століття, були обладнані 12 

воротами, втім двоє з цих воріт не відкривалися й не вели до вулиць міста. 

Про символічне посилання на Небесний Єрусалим у містоплануванні 

свідчать й приклади міст, які організовано за схемою з 12 адміністративних 

одиниць або кварталів, кількості гільдій тощо. Ця символіка представлена в 

літописі ХІІ століття про місто Бергамо на півночі Італії, у якому  існувала 

безпрецедентна повага до законів  міської громади (закони переглядалися  

дванадцятьма  священиками). 

Обґрунтовується ідея про вплив ідеальних образних форм на 

середньовічні європейські практики містопланування. Священність числа 12  

присутня і в інших культурах (наприклад, в містах стародавнього Китаю 

було 12 радників; у стародавньому сасанідському місті Гур (нині в Ірані) 

його частини були названі на честь знаків Зодіак; у Платона «Атлантида» 

також була поділена на 12 частин).  Робляться припущення, що на форму 

міст, побудованих у часи середньовіччя, впливали християнські ідеали [270, 

р. 435], святість число 12 пов’язуються з посиланням на дванадцять 

апостолів у Небесному Єрусалимі.  

Просторово-регулярний міський план, можливо, і не був повністю 

усвідомлений усіма верствами суспільства,  але відігравав важливу роль у 

космології провідних мислителів того часу та найбільш освічених людей. 

Символічне значення регулярного ортогонального порядку при 

проектуванні міських структур пояснювалося також прекрасним. 

Геометрична закономірність за часів середньовіччя, як і у ранішній добі, 

розглядалася передумовою краси, оскільки вважалося, що Бог створив 

Всесвіт за допомогою геометрії. 
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Міські форми також могли послатися на ідеальні міста християнства в 

більш загальному сенсі – шляхом краси і порядку. Регулярний 

ортогональний порядок у структурах міських ландшафтів в Європі ХІІ – 

ХV століття можна тлумачити як посилання на більш високий порядок. 

Геометричний порядок міста розглядався як спосіб встановлення гармонії з 

божественним творінням, отримання божого благословення. 

Одним із першочергових елементів регулярного ортогонального плану 

міста є, звичайно, наявність ліній перетину під прямим кутом. Прямокутний 

хрест, встановлений в межах квадрата або кола, вже був символом космосу 

або космічної гармонії в доісторичні часи, і ця символіка присутня і в 

християнській культурі. Наприклад, особливий варіант цієї символіки – це 

образ раю як сад з чотирма річками, що протікають у чотирьох напрямках 

від централізованого джерела до ідеального світу. І символ космічного 

хреста був, звичайно, також пов’язаний зі Святим Хрестом, з його багатим 

алегоричним символізмом.  

Небесний Єрусалим у середньовічних містах також був представлений 

невеликими елементами, які не мали суттєвого впливу на загальну міську 

форму. Так, у 958 році, на ринковій площі стародавнього німецького міста 

Трір, був зведений хрест так званого ринкового світу. Цей хрест також був 

безпосереднім посиланням на Небесний Єрусалим, тому що на ньому було 

зображено ягня, а згідно з біблійним Апокаліпсисом «Ягня та дерево життя 

стоять у центрі небесного міста». Таким чином, цей хрест перетворював 

Трір на символічне зображення Небесного Єрусалиму. Також у міських 

планах зустрічається приклади, коли  у центрі населеного пункту 

перетинаються дві основні вулиці під більш-менш правильними кутами. 

Такі перехрестя часто пояснювалися символічним значенням як певного 

центру світу, так званого омфалу, «священнного камня» (у християнській 
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середньовічній традиції духовним і космологічним центром світу є храм 

Гробу Господнього у Єрусалимі).   

Урбаністи звертаються також до символічності  містобудівних планів 

ХІ –XV ст., в яких центральним елементом є хрестово-просторова 

організація архітектурного ансамблю з чотирьох або п’яти храмів, та 

інтерпретують  це як свідомі спроби відобразити форму неба в містах. 

У багатьох середньовічних текстах представлено символічні інтерпретації 

міських структур, але лише в літературно-алегоричному сенсі. Наприклад, 

наприкінці ХІІ століття ринок міста Честер охарактеризовано як центр 

міста, який пов’язаний з чотирма вулицями у формі «блаженного хреста», 

щоб продукти з усіх чотирьох сторін світу могли бути виведені на ринок. 

Чотири брами міста були «захищені» чотирма євангелістами, тому що поруч 

із ними розташовувалися чотири церкви, присвячені цим святим. У цьому 

описі фактична форма міської структури дещо змінена, щоб адаптувати її до 

ідеальної схеми, завдяки якій місто та його центральне перехрестя вулиць 

перетворюються на символ космічного центру. 

Місто постає проекцією ідеального світу [41, с. 48–70]. Від 

Божественної ідеї Граду люди переходять до його будівництва, втілення. 

Отже, християнська перспектива європейської традиції Граду Земного 

виходить з ідеї про святість землі й одночасно про «благоустрій» земного 

буття. У такій філософській перспективі Град Земний постає середовищем 

для докладання творчих зусиль людини [216]. Міста проектуються, 

втілюються в камені, й постають формою освоєння порожнього простору. 

При цьому місто має об’єктивувати в формах найбільш глибокі і цілісні 

явища світу (світ є Град Божий, створюваний людиною через синергію з 

Богом, за його образом і подобою). Творчість середньовічної архітектури 

була кроком назустріч людству, у ній було усвідомлення свого призначення 

як служіння людині на рівні потреб в її екзистенційних відчуттях.  
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З появою міста людина вступила у новий спосіб існування, який не міг 

не здаватися парадоксальним: виживання і, більше того, перспектива шляху 

до максимального блага, до набуття нового раю, заміною якого в «не-

райських» умовах і було місто, відтепер супроводжувалися незахищеністю, 

«богозалишеністю» і, нарешті, стражданням. Втім людина у місті знайшла й 

найбільш адекватну форму існування для себе, хоча і пов’язану з 

величезним ризиком.  

Міський простір ієрархічний, в його основі покладені не лише земні 

інтереси. Слід намагатися «не заглушати» вищі сенси життя, адже обидві 

сфери буття дійсні, але ієрархічно нерівноцінні; емпіричне буття тримається 

тільки завдяки «причастю» до містичної реальності». Самоусвідомлення 

людини як метафізичної істоти, яка втратила Бога, породжує пошуки нової 

форми-копії Бога, якою й стає Місто. Місто постає формою спасіння 

«людини, яка заблукала». 

Мирське буття освячено «преображенням», перетворюючою дією 

абсолютного початку в емпіричній сфері. Обґрунтовувалася теза про 

докладання творчих здібностей людини у навколишньому середовищі, бо 

творчий початок, властивий людині, покликаний «розширювати життя, 

оживляти природу». Світ «органічний», царство життя в різних його 

формах, оточений стихією смерті, мертвого механізму, гнітючої 

необхідності. Світ себе здійснює в еволюції життя, від підкорення 

невиразному інстинкту і торуючи шлях до вищих її форм. 

Через ідею богоподоби обґрунтовується здатність людини до 

творчості. Людина стала (спів)творцем світу міста. Причому місто вимагає 

творчості як прояву вищої енергії людської природи (як у С. Булгакова, – 

софійної). С. Булгаков відмічає, що культура за своїм внутрішнім 

трасцедентним змістом є духовною; людина занурена своїм сутнісно-

смисловим виміром, тобто істотно, в те, що філософською мовою 
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називається ідеальним. Здобуття життєвих благ (або їх відтворення), 

матеріальних і духовних, вимагає від людини «напруженої активності життя 

на виконання Божого слова. За С. Булгаковим, «світ культури» твориться у 

господарстві [28, с. 112]. Господарська діяльність є вже ніби новим 

світоутворюючим, космогонічним фактором, принципово відмінним від всіх 

інших сил природи [28, с. 89]. Господарський контекст сенсу існування 

Граду Земного пов’язується через виявлення живих сил, закладених в 

світобудову Творцем.  

Збудоване Місто стає символічним тілом людини, приймаючи на себе, 

як позитивні, так і негативні риси. Місто може стати, як «культурним 

сховищем», так і панциром-склепом, могилою. Як писав Блаженний 

Августин, «для душі тіло людське є пута і гробниця» [2, с. 314]. Стаючи 

царством об’єктів, Град Земний робиться матеріальним, «на нього 

опускається тягар матеріального буття з його безжиттєвістю 

(Микола Бердяєв) [14, с. 124].  

У новоєвропейську добу,  під час індустріалізації, відбувалася 

поступова десакралізація міста (образ місто-машина). За М. Еліаде: 

«Цей процес  є складовою гігантського перетворення Світу, яке проводиться 

індустріальними суспільствами і яке стало можливим через десакралізацію 

Космосу, викликану науковим мисленням і особливо сенсаційними 

відкриттями в галузі фізики й хімії. Пізніше ми матимемо нагоду спитати 

себе, чи ця секуляризація природи вже є остаточною, чи для сучасної 

людини вже не існує жодної можливості віднайти священність існування у 

Всесвіті. Як ми вже бачили і як ще побачимо далі, певні традиційні образи, 

певні сліди архаїчної поведінки ще збереглися, «вижили» навіть у найбільш 

індустріалізованих суспільствах» [64, с. 28].   

Жак Ле Гофф звертав увагу на те, що західноєвропейська 

християнська цивілізація була більшою мірою охоплена ідеєю 
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«благоустрою». Історично протилежним тому, що втілювалося в культурі 

європейській, було розуміння християнства в російській культурній 

традиції. На переконання М. Бердяєва, не світо-улаштування є характерним 

для російської культури, а есхатологічна перспектива, тенденція до певної 

духовної спустошеності. Збудоване місто постає господарською формою, 

що «занурена в стан мертвенності». За такого метафізичного стану буття, 

міста ніби стиснуті «бездушним світом» [14, с. 122] 

Понад сторіччя, починаючи з Фрідріха  Ніцше, європейські мислителі 

закликають усвідомити катастрофічність шляхів розвитку міської 

цивілізації, не втомлюючись «оголювати» трагізм духовної ситуації. Георг 

Зіммель звертав увагу на «регрес культури у індивідів у духовному 

відношенні» [68, с. 33]. 

Критикуючи урбанізм, європейські філософи наголошують, що місто є 

штучним простором, відчуженим від людини, і навіть спрямованим проти 

неї, люди «закриваючись» в містах, морально слабшають (наприклад, Жан-

 Жак Руссо). Освальд Шпенглер оцінював тенденцію зростання міст як вияв 

«виродження цивілізації», містяни частіше стикаються з проблемою 

«внутрішньої спустошеності». За Г. Зиммелем, в свідомості городянина 

народжується неприйняття міста і форм його господарювання. Адже великі 

міста, традиційно будучи центрами грошового господарства, породжують і 

відповідні «ділові» стосунки до людей і речей, за яких формальна 

справедливість поєднується з нещадною жорстокістю» [68].  

У фокусі уваги перебувають різні культурні (духовні/екзистенційні) 

форми просторовості, які взаємонакладаються. Так, за спостереженнями 

Чеслава Мілоша, у Вільно «майже кожна людина була іншою … одна жила 

у ХХ ст., друга – ХІХ, третя – ХІV ст.» [121, с. 85]. Багато хто шукав 

способу «відгородитися від «часу глумливої потворності», зміцнював 

фортечні мури довкола свого самітництва – не визнавав занадто багато 
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критеріїв вартості, поширених у його епоху» [121, с. 201]. Жан Бодрійяр 

зазначав, що через ізоляцію людини у соціальному просторі, сучасна 

культура стає культурою смерті, а міста виконують функцію кладовищ [24, 

с. 234]. Бо домінуючою тенденцією у спасінні від індивідуального страху 

смерті та самотності стає накопичення та матеріальне виробництво. Історія 

європейського індивідуалізму приходить до парадоксальної межі: коли 

людина існує і не існує в один і той же час.  

Гостре усвідомлення своєї самотності, хронічне відчуття відчуженості 

стає причиною для катастрофічного зсуву у світосприйнятті і переоцінці 

цінностей. Зокрема, мова йде про місто та дім, які, кожен на своєму рівні, є 

символами світобудови. Місто, як простір духовного самопроектування 

людини, творчості, метафізичної місії, змінюється культурою із 

загальнодоступними радощами «фантомного буття», що продукує «втечу 

від себе і світу». Культурологи звертаються до представлення сучасної 

індустрії масової культури, що експлуатує медійні функції мистецтва та 

продукує семантику «перетворення мертвої матерії на живе тіло» [38, 

с. 330–331]. Зокрема, звертається увага на семантику реклами нового житла 

як «більш безпечного, ніж власне тіло»: «в утробі мало місця, після смерті – 

ще менше, єдине, що нам залишається, – це наші апартаменти»). 

Ознаками урбанізації стають самотність, ізоляція у чужому місті, 

нудьга, жах, утома, порожнеча, ненависть [23]. З релігійно-філософської 

позиції, якщо людина забуває, що місто – це Град Божий, то починає 

«городити» жахливі форми. Мегаполіс часто пов’язується з 

апокаліптичними образами, катастрофи особистості у великому місті. Так, 

символісти звертаються до образу міста-монстра, міста-чудовиська («місто-

вампір», «спрут», місце безумства, жаху, бездушшя, пороку). Місто ніби 

перетворюється на антропоморфну істоту, яка пригнічує людей, ніби 

велетенським спрутом огортає їх туманом, знищує жагу до життя, доводячи 
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навіть до самогубства. Міське життя обертається на химеру, позбавлену 

смислу. 

Нівелювання моральних засад суспільства, втрата цінності в людині – 

ознаки деантропологізації, Апокаліпсису. Так, Володимир Винниченко 

називав Париж «Сучасним Вавилоном» [63, с. 140]. Російська дослідниця 

М. Ахметова звертає увагу на негативний образ міста Москва, що 

презентувалося у російській православній спільноті як «другий Єрусалим», 

та есхатологічні пророцтва передрікають йому долю Єрусалиму і в 

негативному аспекті, як місця воцаріння антихриста» [7]. Для Ж. Бодрійяра 

Нью-Йорк – «ідеальний епіцентр кінця світу», «інтелектуальна пустеля, яка 

породжує ненависть». До ненависті домішується відчуття нагальної 

необхідності прискорити хід речей, щоб покінчити з системою, звільнити 

дорогу для чогось іншого, для якоїсь події, що настає ззовні; ми хочемо, 

щоб прийшов Інший» [23]. 

У філософських есхатологічних прогнозах відбивається картина світу, 

де сучасність з її «цивілізованими містами» бачиться як період, що передує 

кінцю світу; як своєрідна межа, коли старий світ гине у результаті 

катастрофи, але у той же час, відбувається його оновлення, народження 

нової епохи. Також міститься ідея пошуку граду Божого, граду 

прийдешнього, в очікуванні зішестя на землю Небесного Єрусалима, у 

сподіванні на всезагальний порятунокі всезагальне благо. У цьому сенсі 

привертає увагу розуміння Апокаліпсису С. Булгаковим. Філософ 

наголошує, що аполікаптичний характер земної історії містить, у той же час, 

і шлях до апокатастасіса – загального преображення. Такі філософсько-

релігійні розмисли утворюють світоглядну платформу для ідеї про те, що 

мегаполіси, за умови розвитку процесів «життєтворчості», здатні 

забезпечити людині «дім душі». Зокрема, Х. Кокс наводить історичні 

приклади перетворення міст, що були територією бойових дій, на «громади, 



 

162 

де плекають, а не топчуть життя». Видатний богослов називає їх 

«космологічні міста» (творилися мусульманами, буддистами, індусами).  

Християнська теологічна відповідь на сучасні виклики урбанізації, на 

нашу думку, міститься в концепції нового етапу творчого сходження 

людини до Царства Божого як до повноти буття на шляхах духовно-

матеріальної єдності, соборності, теургії. Так, Микола Бердяєв відмічає: 

«Бог очікує від нас, щоб ми не чекали, а відкривали світ … через творчість, 

що осягає вершини духу (теургію)». Теургія долає трагедію творчості, 

спрямовуючи творчу енергію на нове життя, і є «боголюдською» творчістю 

[14]. Творчість, як будівництво «нерукотворного Храму» своєї душі, 

актуалізує питання про сумісність життя і смерті, живого з неживим, як про 

«найбільший парадокс дійсності і вічну загадку» [208]. У М. Бердяєва 

«кінець не тільки відсунутий на невизначений час у майбутнє, а й близький 

кожній миті життя. Есхатологія є всередині процесу життя». Звідси ідея про 

подолання пасивного розуміння Апокаліпсису, як очікування кінця світу і 

суду. «Людина активно створює пекло і рай. Рай і пекло є духовним життям 

людини, і вони розкриваються в глибині духу. Тільки слабкість свідомості, 

враженої гріхом, викидає рай і пекло назовні, переносить їх у об’єктивний 

порядок, подібний до порядку природи» [14, с. 413].  

У цьому сенсі містяни, огороджуючи себе від будь якої нечисті, 

«розширюють життя в собі, і за його індивідуальними межами, оживляючи 

природу, перетворюючи матерію в своє тіло, відриваючи її від скам’янілого 

скелета natura naturata і зігріваючи її своїм вогнем» [29, с.125]. «Активне» 

розуміння М. Бердяєвим Апокаліпсису – це заклик до творчої активності 

людини, до героїчних зусиль і подвигу. Оскільки кожен момент може стати 

есхатологічним, містянин, заради «відриву» від небуття здатен йти на 

площу, на страту (як приклад, Джордано Бруно). У такому контексті 

український Євромайдан постає потужним, не тільки суспільно-політичним, 
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а й духовним простором, де любов подолала ненависть, життя перемогло 

смерть, світло витіснило темряву. Також важливо, що Майдан демонстрував 

міжконфесійне зближення, піднесення свідомості, розвиток нового типу 

солідарності. Майдан вже став місцем зміни – свідомості, шкали цінностей і 

життєвої орієнтації. За богословом Української греко-католицької церкви 

Борисом Ґудзяком, «в майбутньому паломництві України і українців до свої 

гідності Майдан залишатиметься історичним прецедентом і символом. На 

Майдані багато людей пережили божественне, преобразилися і вийшли у 

тривале паломництво до віднайдення своєї Богом даної гідності» [102].  

Отже місто, виявляючись через ідею соборності людини (збирання її у 

цілісність, як аналог Храму Небесного), має й за сучасності залишатися 

«формою життєтворення». При цьому богослови підкреслюють, що місто 

творення має відбуватися не в перспективі блага і щастя минущого життя, а 

в перспективі неминучої смерті і перемоги над нею, в перспективі 

воскресіння і вічного життя. Есхатологічні координати міста, як метаідеї, 

окреслюють форми духовно-практичної життєдіяльності людини. 

З такого погляду, додаткової цінності набуває категорія 

«присутності», що зазвичай асоціюється з уявленням про «місце» як топос. 

«Присутність» виражає відкритість світу й «виводить людину у 

метафізичний рівень, заповнюючи її буття» [29, с. 87]. Важливим стає сам 

«ефект присутності» у місті, оскільки він передбачає співпричетність до 

цілого). 

Завдяки такому баченню міста, як місця, де виробляється людське у 

людині, окреслюються нові перспективи осмислення: «права на місто» як 

«права на спасіння». Так, у теології культури Х. Кокса зазначається, що 

людям віри не слід бігти з безбожного сучасного світу. Перебування 

людини у місті має відповідну топологічну структурованість, що 

виявляється через її приналежність до того чи іншого часо-простору. Втім 
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це не означає неможливість «переходу» з одного простору в інший. Перехід 

суб’єкта з одного простору у інший можливий, у тому числі, завдяки 

відповідним духовним практикам, світоглядним трансформаціям, а значить, 

через певні зміни у собі. Ці зміни можуть бути як поверхневими, 

ситуаційними, так і глибинними, що торкаються психологічних й 

культурних характеристик особистості, й індивід може пережити життєву 

драму, ситуацію взаємного відторгнення особистості й соціального 

середовища. Саме тому парадигма розвитку мегаполіса  неминуче пов’язана, 

на нашу думку, зі зміною установок – від споживацького ставлення до 

зовнішнього середовища до перетворення внутрішнього світу цінностей. 

Мова передусім йде про необхідні культурно-духовні трансформації, 

перетворення мешканців міста з простих споживачів послуг культури на 

активних суб’єктів, «просторово зацікавлених» у життєствердженні міста.  

Постають питання: як повернути місто до втраченої ним глибини? 

Бо тільки на цій глибині і долається трагізм людського існування. 

Наведений філософський аналіз теологічного контексту міського 

ландшафту засвідчив, що:  

– по-перше, для теологічного розуміння міста  властиве особливе 

бачення світу та людини – через співвіднесення смислу феноменального 

світу з первинним ноуменальним буттям. Тео-культурний характер 

феномену міста визначається, як особливою тілесністю (у т. ч. виявленій у 

камені), так і «ідеальною рамкою», що віддзеркалюється у свідомості містян 

(у т. ч. релігійній). Філософсько-релігійний образ міста мислиться як форма 

еманації Бога, як втілення божественної ідеї у всьому різноманітті 

«життєвого матеріалу»; 

 – по-друге, есхатологічність християнської концепції Градів дозволяє 

окреслювати особливі смисли тео-культурного ландшафту міста, зокрема, 

право на місто як право на спасіння. Теологічні образи міста визначаються у 
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діапазоні: від небуття до активної діяльності суб’єкта, який змінює себе й 

світ, що оточує його. Через есхатологічні координати міста можлива 

наступна типологія міст: 1) ті, у яких відсутня есхатологічна компонента; 2) 

ті, у яких есхатологічність присутня у латентному стані; 3) ті, у яких 

есхатологічна ідея актуалізована; при цьому може домінувати різний 

емоційний заряд та смисловий зміст: страх, агресія або жертовність (через 

загибель до оновлення). Така перспектива детально нами не 

проаналізована, а лише окреслена як можливий напрям подальших 

досліджень.  

Сакральна сутність ландшафту міста, на нашу думку, потребує 

подальшого поглибленого осмислення у контексті культурної теології. 

Перспективи подальших розвідок можуть бути пов’язані з  розробкою 

вітчизняними філософами культур-теософських образів («ідеальної рамки») 

міст, адже буття міст безпосередньо залежить від світоглядного 

конструювання життєвих просторів. Включення до культурної урбаністики 

теологічної проблематики дасть можливість містам формувати життєтворчі 

ідеї та відповідні культур-антропологічні координати міського буття.  

 

 

 

2.3 Екофілософський дискурс міських ландшафтів 

 

Філософія протягом багатьох століть зверталась до проблеми 

взаємозв’язку людини та природи, а місто поставало як крайній вияв впливу 

людини на природне середовище [196]. У морфогенезі міських ландшафтів 

можна виокремити такі процеси: 

– створення ландшафту, «близького природі». Відомо, що з часів 

античності мислителі звертали увагу на природно-кліматичні 
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характеристики міських ландшафтів (наприклад, Гіппократ у трактаті 

«Вітри, води, місця»). Античні міста ніби «впліталися» у природне 

середовище, не порушуючи його цілісності. В історії міст висвітлюється 

роль, яку відіграють природні ландшафти у формуванні ідентичності міст, 

їхніх практик життєдіяльності (наприклад, міста, що й до тепер зберігають 

традиційний способи організації повсякденного буття «на воді»: китайське 

Вучжен, японське Янгава,  філіпінське Сітангкай та ін.). Давньоримський 

архітектор Вітрувій у трактаті «Про архітектуру» наголошував на 

необхідності узгоджувати архітектурно-просторові рішення (планування 

вулиць, розміщення будівель) із сезонними закономірностями природи 

(сонця і вітру). Античні міста дозволяли людині бути у безпосередньому 

контакті з природою та, перебуваючи на вулицях чи площах, споглядати 

лінію природного горизонту; 

–  «створення ландшафту, протилежного природі». Зокрема, 

середньовічне місто формувалося, заперечуючи природу (як щось вороже, 

дике) та відгороджуючись від природних стихій мурами і фортецями. 

Концептуальні зрушення щодо ролі природи у творенні міст відбувалися 

через світоглядні трансформації, перехід від язичництва до християнства. 

У християнстві природа втрачає світоглядну цінність (оскільки і Природу, і 

людину створив Бог), залишаючись лише символом Божественних діянь. 

Людина, створена за подобою Бога, намагається вийти за межі природного. 

Тому й архітектура середньовічного міста орієнтована на «залишення 

природи» за межами міста-фортеці. Центром міста й центром універсуму 

стає собор, що підкреслював зв’язок людини з духовним світом [52], 

а природа розглядалася як необхідна основа для розбудови. Наприклад, 

річка – транспортний шлях і важливий ресурс для життєдіяльності, а її 

високі береги/пагорби ставали ґрунтом, на якому  зводилися замки і фортеці 

(й пагорби, увінчані шпилями та зубчатими стінами, набували 
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архітектурного завершення). Особливістю архітектурного ландшафту 

середньовічного міста ставала щільна забудова, вузькі вулички, які 

унеможливлювали візуальний контакт містянина з Небом. 

За доби Ренесансу складається образ ідеального міста як образ світу, в 

основі якого закладена божественна гармонія єднання людини з 

макрокосмосом. Антропоцентричність ренесансного образу міста 

виявляється у красі тілесного, зокрема й красі навколишнього тілесного 

світу природи. Творяться міські ландшафти, де природа підпорядкована 

людському розуму, світу гармонії. Міському ландшафту доби Ренесансу 

властива центричність містобудівної структури (із чіткими геометричними 

формами та симетричністю міського плану). З’являються нові форми площ – 

округлі або овальні, що символізували «центральність» місця людини у 

місті. У трактаті Леона Альберті «Про архітектуру» (середина ХV ст.), 

розвиваються ідеї гуманістичного урбанізму [4; 253] крізь призму 

архітектурно-просторових рішень для узгодження «побудованого 

ландшафту» міста (вулиць, площ і будівель) з природним. Мислитель 

зазначає, що міська архітектура не повинна порушувати природні процеси, й 

бути «зручною, комфортною» для містян, сприяти зміцненню їхнього 

здоров’я та бути безпечною. Водночас, Леон Альберті звертав увагу на 

«силу природи», здатну долати та знищувати будь-які штучні бар’єри, й 

наводив історичні приклади міст, що постраждали від природних стихій 

[253, р. 35–36]. Так само і на сьогодні залишається проблема руйнівного 

впливу природних стихій на міські ландшафти (досліджено, що найбільшу 

природну небезпеку несуть повені, меншу – землетруси та шторми). 

Складається глобальний рейтинг міст за критерієм ризику стихійних лих 

(найвищі індекси у Токіо, Маніли та Гонконг-Гуанчжоу), Амстердаму, Лос-

Анджелеса і Нью-Йорку [198, с. 32]. 
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У ренесансних містах, Римі та Флоренції, натхненних класичними 

ідеалами порядку і краси, особливими «природно-антропогенними 

локаціями» стають «сади» на віллах. Сад постає місцем, де власники вілл та 

їх гості проводять вільний час, насолоджуються спогляданням ландшафтів 

(з облаштованими за принципами пропорції та симетрії терасами, 

водоспадами і фонтанами). У садах  відбувалися мистецькі заходи, вони 

також були місцем «гідного відпочинку» (otium cum dignitate), 

інтелектуальних практик (філософських, наукових). У ренесансних містах 

створювалися й перші у світі ботанічні сади (1543 р., Падуанський 

університет), де досліджувалися лікарські властивості рослин, що збиралися 

з різних куточків світу.  

У XVII cт. проблема міського ландшафту вирішувалась у межах 

натуралістичної концепції Нового часу, космології та фізики. У барокових 

архітектурних ландшафтах простежується прагнення створити цілісно 

пов’язану із навколишнім середовищем упорядковану систему вулиць і 

площ. У бароковій традиції містобудування сад не був «вченим місцем» для 

роздумів, хоча його улаштування, сповнене алегорій, й слугувало пізнанню 

світу.  На відміну від ренесансного, призначення барокового саду, 

передусім, естетичне – здивувати новизною задуму, дотепністю, 

різноманітністю видовищних ефектів тощо. Френсіс Бекон у своєму есе 

«Про сади» зазначав, що «сад – найчистіша з усіх насолод», і без нього 

«будівлі і палаци – всього лише грубі творіння рук» [32; 261]. Бароковий 

сад, як віддзеркалення світогляду, де людина постає вищою за природу, 

активно втручається в природне середовище, рельєф місцевості; у його 

облаштуванні використовуються паркові будівлі та скульптури. Ф. Бекон також 

звертається до питання створення у садово-парковому ландшафті 

позачасового континууму (шляхом використання у композиційних рішеннях 

вічнозелених рослин) та підтримки режиму «вічної весни» (ver perpetuum).  
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Європейська культура звертається до живописного архетипу 

ландшафтної краси – аркадійську  сільську місцевість, а також демонструє 

спроби її наслідувати. Аркадія – поетичний ідеальний ландшафт; її 

позитивний образ відтворений у живописній традиції (Ніколло Пуссен), 

негативний – у філософії та філософській літературі (Імануїл Кант, Йоган-

Фрідрих Шиллєр). За доби класицизму в позитивних картинах Аркадії 

присутні  ідеалізовані образи-кліше сентиментальних ландшафтів із 

пастухами (вівчарями). Утім романтична іронія руйнує ідилічний 

світообраз. Так, Микола Гоголь вводить наратив ідилічного аркадійського 

топосу у «Миргороді» (Старосвітський поміщик) як удавану ідилію.  

Тема Аркадї переосмислюється, коли відбуваються зміни у ставленні 

до природи через руйнівний землетрус у Лісабоні (1755): вони 

еволюціонували від статичності до динамічності, від сталості до 

нестабільності. За цим йшли зміни у ставленні до природи, що вважалася 

ідеальною моделлю світооблаштування. Артур Шопенгауер звертається до 

прикладу руйнування Лісабону і згадує поему Вольтера «Про загибель 

Лісабону», і починаючи з другої половини XVIII ст., відбувається культурна 

девальвація природи. Наприклад, у романі Гете «Страждання юного 

Вертера» природа названа «усе пожираючим чудовиськом», тобто природа 

приносить смерть. Новаліс відмічає погляд на природу, як на механізм. 

«Мати-природа» перероджується на «мачуху-природу». Модерне 

природознавство змінює натурфілософію, наголошується, що через 

стремління до механічності та індустріалізації, формується тип людини, 

ворожий природі (homo faber). 

Філософія Просвітництва, зосереджуючись на раціональному пізнанні, 

посилювала тиск людини на природу, окреслювала нові тенденції міського 

ландшафтотворення, що заперечували природні форми. Філософи і 

дизайнери XVIII ст. були натхненні ідеями і образами класичних 



 

170 

ландшафтів часів давньогрецьких полісів. У палацових ансамблях доби 

Просвітництва, що складалися з двох частин – архітектурної та паркової, 

паркова була орієнтована на архітектурний об’єкт (формується штучно, 

дерева кронуються, водойми мають неприродні прямолінійні форми тощо), 

архітектурна – розташовувалась на природній височині (пагорбі) й 

символізувала домінантність людини над природою. 

 За доби Просвітництва з’являється така містобудівна практика як 

генеральний план забудови міста, що став символом «наведення порядку» у 

міському ландшафті. Плани міст створювалися за класичним каноном 

планування римського військового табору, їхній загальний абрис 

наближався до квадрату. «Порядок» утверджувався шляхом організації 

прямокутної «сітки» вулиць, що накладалася на існуючий рельєф. У центрі 

перехресть вулиць утворювалася центральна площа з собором, який ставав 

композиційним центром. Така організація міських ландшафтів заперечує 

різноманітність природних ландшафтів. Теоретики архітектури зазначають, 

що містопланування, яке ґрунтується на стародавній естетиці 

елліністичного тимчасового поселення, у жодному разі не узгоджується з 

біологічним ритмом навколишнього середовища. У міських ландшафтах 

доби Просвітництва вбачають вплив двох найдавніших містобудівних 

концепцій: космологічної як одвічного прагнення до порядку (прямокутна 

сітка вулиць) і механічної («гордовитий» естетизм досконалого механізму) 

[198, с. 32]. 

Відомо, що традиційне розуміння ландшафту міста ґрунтувалося на 

онтологічному поділі природного та штучного. До кінця ХІХ століття 

географія послуговувалася морфологічним аналізом ландшафтів шляхом 

безпосередніх експериментальних «зустрічей з натурою». Ландшафтні 

форми і взаємозв’язки досліджувалися так, як вони природно відбуваються. 

Міський ландшафт вивчався як «продукт» людської діяльності, що 
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формував навколишнє середовище. Місто – «вбудоване» у природу життєве 

середовище. Формується бачення «антропогенного ландшафту», 

окреслюються значимі взаємозв’язки географічного та культурологічного 

мислення про перетин природи і технологій у творенні міста. 

Індустріальні міста ХІХ–ХХ століть втратили свою природну основу, і 

рухалися до механістичної моделі світу. Технології, що виникли в контексті 

мегатехніки, поряд із очевидними перевагами, призвели до 

непередбачуваних і шкідливих побічних ефектів. Індустріалізовані міські 

ландшафти створювалися шляхом масштабних інтервенцій у природу (у 

тому числі таких, як будівництво гребель і величезних водосховищ), що 

спричинили незворотні зміни у природному балансі, знищення цілих  

екосистем. Промислові об’єкти займають кращі території міста (які до того 

були житловою забудовою), розвивається багатоповерхова архітектура. 

Завдяки науково-технічному прогресу, з’являються хмарочоси, що ніби 

підносять людину над містом.  

Українські урбаністи наводять приклад трансформації природного 

ландшафту міста Вишгород, коли міська господарська діяльність блокує ті 

функції, які притаманні природному середовищу шляхом впровадження 

нових режимів. Вишгород має унікальну природну топографію, що 

формувалася на мальовничому рельєфі правого берега Дніпра, і яка 

кардинально змінилася під впливом антропогенного чинника (будівництво 

Київської ГЕС, створення Київського водосховища і підняття рівня води у 

Дніпрі біля міста). Дніпровські схили активно забудовувалися, «зелені 

локації» майже зникли у міському ландшафті. Без врахування функцій, у 

яких задіяні природні об’єкти, територіальне планування призводить до 

виникнення конфліктних геоситуацій. Тому ставиться питання про 

необхідність розгляду альтернативних варіантів ландшафтних 

трансформацій, зокрема, творити місто зі сталою екосистемою. 
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Екологічні наслідки урбаністичного зростання міст позначилися як на 

зовнішньому природному середовищі (за їхніми межами), так і на міських 

ландшафтах. Індустріальний розвиток міст, що мав створювати все більш 

надійні умови людського існування, насправді часто унеможливлював 

самовідтворення людини, радикально підривав її життєздатність. У містах 

спостерігається зменшення площі зелених локацій до критичного рівня, що 

спричиняє зміни ландшафтно-екологічного контуру та погіршує умови 

життя. Містянин втрачає можливість безпосереднього контакту з природою. 

Зазначалося, що збудовані ландшафти, що «зв’язують місто у формі 

насильницької сенсорної депривації». Зазначається, що у великих містах 

людина часто позбавлена сенсорних вражень через можливість бачити 

горизонт, «бачити ліс за деревами»; їхнє повсякденне життя відбувається в 

штучно освітлених і штучно вентильованих будівлях. Висловлювалися ідеї, 

що такі потреби можуть задовольнити невеликі міста [318].  

Саме тому урбаністи висловлювали ідеї, що міста, які тривалий час 

формувалися в межах модерної традиції містобудування, потребують 

ревіталізації міських ландшафтів. В екологічних ідеях Джорджа Марша 

(«Людина і природа», 1865) повторюється попередження Л.-Б. Альберті, що 

«людська непередбачливість» призводить до такого стану земної поверхні, 

що загрожує самому існуванню людини. Автор виступає за рекультивацію 

спустошених людською діяльністю земель, відновлення пошкодженої 

«тканини землі» шляхом «співпраці» з природою.  

Теоретики урбанізму зазначають, що, однією з основних причин 

неприязного ставлення до міст, як це не парадоксально виглядає, є той факт, 

що вони є антропогенними, а не природними. Водночас формується позиція, 

коли ставлення до природного ландшафту набуває більшої уваги. У ХХ ст. 

артикулювалися різні концептуальні підходи до архітектурно-просторових 

перетворень міських ландшафтів на принципах екологічного балансу, від 
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оновлення існуючих міст до побудови нових. Міста потребують «нової 

архітектури», що відновить зв’язок людини з природою на якісно новому 

рівні, яка здатна сформувати «нову природу міста».  

Підхід Джорджа Марша був сприйнятий ландшафтними 

архітекторами, які розробили проекти включення у містобудівельні плани 

парків, бульварів, скверів з метою зміцнення здоров’я, безпеки та добробуту 

містян. Архітектори також орієнтувалися на «природні процеси» при 

виробленні конструктивних рішень щодо проектування  іншої міської 

інфраструктури (організації транспортного руху, облаштуванні набережних 

тощо). Критиці піддавалася сітчаста система вулиць з прямокутними 

мікрорайонами, що зазвичай перенаселені через занадто щільну житлову 

забудову. На противагу впорядкованому міському середовищу 

пропонувалися варіанти криволінійних доріг, що пов’язують індивідуальні 

домоволодіння, наближені до втілення ідеалу заміського життя [198, с. 38]. 

Була також запропонована альтернатива індустріальному місту – 

місто-сад, що спроможне поєднати найкращі форми міського та сільського 

життя. Ебензер Говард, автор філософської утопії «Місто-Сад майбутнього» 

(1898) [332] окреслив принципи планування міст для автономних громад, 

«оточене зеленим поясом», не порушує гармонії з природою, балансу 

локацій (житлової забудови, промислової та сільсько-господарської). Ідеї 

Ебенезера Говарда стали поштовхом до глобального руху, і були втілені у 

практиках містобудування Великої Британії (Летчворт, 1909), Велвін (1920) 

та інших країн (зокрема, австралійська столиця Канберрі, німецьке місто 

Хеллерау, фінське – Тапаніла, латвійське – Межапарк). Особлива система 

містопланування Летчворта (Letchworth Garden City), що вплинула на інші 

міста, це – «зелений пояс» (що унеможливлює територіальне «розповзання» 

та орієнтує на самодостатність щодо забезпечення сільськогосподарською 

продукцією), енерго-самодостатність міської інфраструктури, 
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орієнтованість на пішохідний рух (відокремлений від автомобільного). У 

такому місті будинки розташовані так, щоб бути сполучними і 

відокремленими від активних транспортних шляхів, а пішохідні локації 

облаштовані зеленими зонами і дитячими майданчиками [198, с. 35].  

Наразі у полі урбаністики аналізується та оцінюється рівень 

організації «ландшафтних зв’язків» міста з довкіллям, з особливим 

акцентом на цінності природних систем. Наприклад, британський журнал 

«Монокль» (Monocle) щорічно публікує рейтинг міст, «найбільш придатних 

для життя» (The Most Liveable Cities Index), у систему оцінки якого 

включено критерії: «клімат і кількість сонячних годин», «гарна екологія» 

[198, с. 326]. Загалом відбувається переосмислення ролі природи в процесах 

розвитку міста, зокрема, під час розбудови «гармонійного середовища»; 

через екочутливе урбаністичне планування і облаштування якісних 

життєвих просторів; створення значущих цінностей для міста. Зокрема, 

міське середовище має бути таким, куди люди прагнуть приїхати, жити і 

працювати. Отже, середовище міст має бути здатним підтримувати їхнє 

здорове функціонування.  

Разом із екологічними пошуками способів мінімізації впливів 

«забудованого середовища» на навколишній простір міста, розгортаються 

екофілософські візії міських ландшафтів, необхідних трансформацій для 

формування екокомфортного міського середовища. Теорія ландшафтної 

екології підкреслює роль антропогенного впливу на ландшафтні структури і 

функції. Пропонуються шляхи для відновлення деградованих ландшафтів, 

реновації міст. Ландшафтна екологія залучає в себе людей як суб’єктів, які 

викликають функціональні зміни в ландшафті. Наприклад, польське місто 

Катовіце, що було важливою складовою польської гірничодобувної 

індустрії, здійснило реновацію з екологічно небезпечного до екологічно 

привабливого. На сьогодні зелені локації складають 40% території цього 



 

175 

міста, завдяки реновації шахтарського міста у ІТ-хаб, що супроводжувалася 

глобальним рекреаційним проектом (очищення ґрунтів, озеленення тощо) 

[83].   

Льюїс Мамфорд також відзначав, що органічне розуміння досягається 

через осмислення складних взаємозв’язків міських та сільських аспектів 

навколишнього середовища у архітектурі та міському дизайні [367]. Він 

наголошував на формотворчому внеску природи (річок, заток, гір, лісів, 

рослинності, клімату), а також людської історії та культури; зазначав, що 

ідеї «органічного гуманізму» здатні відігравати роль своєрідних гальм для 

технологічного прогресу. Водночас відомий урбаніст критикував 

«антиурбаністичний» розвиток післявоєнної Америки.  

В урбан-філософських візіях Люїса Мамфорда міський ландшафт 

постає одночасно «продуктом землі» та «способом людини виражати свої 

думки». Міська спільнота має стримувати технології заради інтегральних 

відносин «людина-природа». Увага Льюїса Мамфорда до природних 

характеристик міського буття, з урахуванням екологічної оцінки технологій 

і техніки загалом, засвідчила його прихильність до розвитку міських 

ландшафтів у контексті органічного гуманізму. Він звернув увагу на 

необхідність створення технологій, які б функціонували екологічно 

(біотехнічних). Біотехніка як продукт неодарвіністської свідомості, як 

постіндустріальна форма мислення, визнає взаємні впливи між станом 

живого організму і станом навколишнього середовища. За Л. Мамфордом, 

біотехнічне суспільство замість мегатехнічного прагнення до влади, буде 

орієнтуватися на гомеостатичне співвідношенням між ресурсами і 

потребами.  

Екоурбаністські ідеї Л. Мамфорда вплинули на подальший розвиток 

урбаністики Кевіном Лінчем і Яном Мак-Харгом, які також поділяли ідеї, 

що природне середовище має соціальне значення і має бути культивоване у 
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міському дизайні. Утім варто зазначити, що ці урбаністи хоча й мали 

спільне бачення принципів сучасного містопланування, але були 

зосереджені на різних об’єктах. Для Кевіна Лінча місто – це місце буття 

людини, має оцінюватися з погляду наявності «хороших форм», наскільки 

добре вони підтримують життя людини [358]. Позиція Яна Мак-Гарга 

вибудовується з ідеї про місто як місце природних процесів, що 

використовуються людиною, та твердження, що будь-яке місце може бути 

зрозумілим тільки через його фізичну еволюцію [362]. 

Екологічний підхід до проектування міст, міського дизайну 

ґрунтується на розумінні міста як місця проживання, й водночас як частини 

природного світу – динамічної екосистеми з глибоким контекстом. 

Окреслюється стратегія «вирощування» природи, як саду, на відміну від 

традиційного «підкорення» природи у місті. Екологічний урбанізм прагне 

встановити більш збалансовані відносини між натурою і культурою, а також 

орієнтується на адаптивний процес (адаптації, а не панування) «життя з» 

природою (а не «жити над»). Звідси й сучасні пошуки альтернативної 

філософії екологічного планування міст, визнання міського дизайну 

потужним інструментом адаптації. 

Ян Мак-Гарг наголошував на необхідності здійснення «екологічної 

інвентаризації» локацій під час планування і проектування міст. Екологічна 

інвентаризація окреслює контрольний перелік взаємопов’язаних систем 

(клімат, геологія, гідрологія, ґрунт, рослинність і дикі тварини), корисних не 

тільки для розуміння, яким місце (place) стає, щоб бути, але й як 

діагностичний інструмент, що в іншому випадку можуть бути 

упущені/втрачені. Для Яна Мак-Гарга дизайн був еволюційною стратегією, 

засобом адаптації. У своїй роботі «Дизайн із природою» [362] він розглядав 

місто як патологічне середовище, й фокусував увагу на плануванні 

передмість і міських районів, на відміну від центру міста та міських районів. 
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Його підхід до екологічного планування особливо важливий у частині 

дизайну саду як необхідного елементу житлової забудови. Автор звертався 

до минулих філософсько-архітектурних традицій, зокрема критикував 

дизайн саду у стилі французького бароко через підкорення природи, і разом 

із тим позитивно оцінював англійську традицію садово-паркової 

архітектури (де менше нерухомого аристократичного дизайну і більше 

чутливості, переплетеності людського і природного світів). Ян Мак-Гарг 

мислив у радикальній опозиції до промислового дизайну міст, який 

описував у категоріях «домінування та знищення».  

Зазначається, що у постмодерному міському ландшафті зміщуються 

акценти: від дизайну будівель до організації «просторів поміж  будинками».  

У концепції «нової архітектури» зменшується рекреаційна значущість 

великих парків і підвищується роль озеленення внутрішньо квартальних 

локацій, соціальних об’єктів та маршрутів до них (Ян Мак-Гарг «Дизайн із 

природою» [362]. 

У філософському урбанізмі також наголошується, що міське 

середовище має бути співзвучним із біологічною структурою людини і 

підтримувати природні ритми. Так, нідерландський філософ Тон Лемір 

наголошує, що ландшафти вирізняються не лише конкретною локалізацією, 

на них позначаються природні цикли, щоденні та щорічні («вранці 

місце/місто є іншим, ніж ввечері, або навесні чи взимку, коли йде дощ, або 

сонячно … ландшафт вирізняється кольорами природи … ми відразу їх 

впізнаємо з фізичною і «метафізичною» радістю» [351,           р. 215].  

Звертається увага, що урбан-візія міста-саду концептуально 

розвивалася також під впливом соціальної філософії Герберта Спенсера. 

Засновник органічної школи в соціології утвердив тезу, що теорія 

біологічної еволюції може бути застосована для пояснення еволюції 

суспільства. Ідею про місто як соціоприродну органічну цілісність формує 
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Патрік Геддес. Він, натхненний філософією міста-сада, пропонує власне 

бачення еволюції міст («Міста в еволюції», 1915). Для нього містобудування 

– це не просто сукупність архітектурно-просторових практик, узгоджених із 

природним ландшафтом, комфортних для здоров’я людей, а й пошук форм, 

у яких можлива самореалізація містян. А це так само спонукає його до ідеї, 

що майбутні трансформації у містоплануванні мають ґрунтуватися на 

розумінні природної і культурної історії місця, а також їхньої присутності у 

життєвих процесах сьогодення. Патрік Геддес пропонує еволюційний підхід 

до осмислення міст (від стану, якими вони є, як змінюються, і якими вони 

можуть бути) для застосування при розробці стратегій управління міськими 

планами і міськими проектами. Такий підхід, на його думку, дозволить 

містам враховувати специфіку «характеру і духу» кожного міста [311,                   

р. 138–139]. 

Послідовник Патріка Геддеса, соціальний філософ і історик-урбаніст 

Льюїс Мамфорд, критикуючи бачення міст та міського дизайну як 

організації/конструкції навколо природи людських тіл, запропонував 

концепцію «органічного гуманізму». Він зазначав, що фізичне проектування 

міст і їхні економічні функції є вторинними порівняно з роллю природного 

середовища і духовних цінностей людської спільноти. У роботі «Місто в 

історії» (1961) він дослідив розвиток міської цивілізації, критикував 

тенденції до розростання міст, а також наголошував на необхідності 

підкреслювати у містоплануванні органічний зв’язок між людьми та їхнім 

житлом (ідеальним містом вважав середньовічне місто, а сучасне 

порівнював з римським через схожу тенденцію до «розповзання 

мегаполісу»).  

Взаємозалежності природних та соціокультурних компонентів міських 

ландшафтів презентуються як у контекстах стратегій «збереження-

підтримки», так і «перетворення» міських ландшафтів, а також стають 
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об’єктами різноманітних міждисциплінарних розвідок. Соціальні екологи, 

звертаючись до екологічних проблем, наголошують на необхідності зміни 

екологічної поведінки, зміні культурних установок сучасним суспільством 

та відмові від антропоцентризму.  

Метаекологічний урбанізм кидає виклик загальноприйнятому 

розумінню міського і не-міського, а також способу осмислення міста як 

«культурної надбудови». Фелікс Гваттарі, осмислюючи взаємодії 

екологічної і соціальної сфер, зазначав: «Без змін у соціальному та 

матеріальному середовищах не можуть відбутися зміни у свідомості. Тут ми 

знаходимося в присутності кола, яке веде до «екософії», що єднає екологію 

навколишнього середовища, соціальну та світоглядну екології» [320, р. 264]. 

Примітно, що виявлення взаємозв’язків міста та природи дотичні до 

проблем з дослідження ефектів територизації, де-територизаціі та 

ретериторизації. Своєрідним аналітичним інструментом, що дозволяє 

критично висловлюватися про місто, трансформувати його, долати 

відчуженість, зрушувати кордони, розмірковувати про місто як крайній 

приклад впливу людини на природне середовище, що часто призводить до 

«стирання» граничної межі між натурою та культурою. 

Арне Несс, автор концепції глибинної екології, наголошує на 

необхідності виходу дослідницьких стратегій щодо проблем погіршення 

стану навколишнього середовища за межі «чистої науки» у сферу філософії 

(екософії) [368]. Мова йде про спосіб пізнання на засадах «глибинних 

екологічних принципів», цінності життя і природи. За А. Несс, філософія 

пропонує більш загальний форум для фундаментальних дискусій, й зокрема 

екософія – «філософію екологічної гармонії або рівноваги» [368, р. 6]. 

Екософія оперує не тільки «фактами» про забруднення, ресурси, населення і 

т. ін., а також ціннісними пріоритетами.  
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Джейн Джекобс, авторка класичної книги «Смерть і життя великих 

американських міст», також зазначала, що через розгляд природи як 

антитези місту відбувається «спустошення природи». Як і К. Лінч, вона 

зосередилася на місті як середовищі проживання людини і вважала міський 

дизайн способом підтримки і задоволення потреб людини. Джейн Джекобс 

виступала за екологічний підхід до проектування і управління містами, 

стверджуючи, що міста є схожими на живі організми, і міський дизайн має 

вироблятися, виходячи із системи із «декількома десятками величин, які є 

одночасно змінними і тісно взаємопов’язаними способами». Дизайн-

центрований екологічний урбанізм має важливе значення для інтеграції 

необхідної екологічної інженерії у Місто-культуру. Урбаністи наводять 

приклади втілення подібного синтезу, від проектування окремих локацій 

(наприклад, набережної Лондона у ХІХ ст. [322]) до еко-міст (наприклад, 

Масдар в ОАЕ) [198, с. 46]).   

Пошуки нових форм ревіталізації міських ландшафтів ґрунтуються на 

інвайроментальних цінностях, що розкривають базові потреби людини у 

відтворенні життєвих сил та середовищі для проживання (фізичного, 

соціального) [318]. Міста у різних країнах світу почали розробляти еко-

міста. Вони будуються на синергії та взаємозалежності екологічної та 

економічної стійкості та їхній здатності посилити одна одну в міському 

контексті (Гуаякіль в Еквадорі, Ауровиль в Індії, Стокгольм в Швеції, 

Фрайбург в Німеччині, Аделаїда в Австралії) [297, р. 10–12].  

Екофілософія виявляє зацікавленість у збереженні, як природних, так і 

культурних ландшафтів. Адже індустріалізація часто супроводжувалася 

кардинальними змінами ландшафтів (перекривалися водоймища, річки і 

водоспади з гідроенергетичною метою), які фактично знищували цілі 

екосистеми. До того ж не тільки природа опинялася під загрозою, а й 

сільські громади з їхніми традиційним способом буття. Люди в цих 
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спільнотах були позбавлені природної основи для їхньої господарської 

діяльності та були змушені переселитися у великі міські центри і зайняти 

промислові робочі місця. З екофілософського погляду, такі урбаністичні 

процеси оцінюються як небезпечні/загрозливі як для природи, так і 

культури, а тому є небажаним сценарієм розвитку сучасного суспільства. 

Для екофілософії важливим є збереження природи і культури, або культури 

разом із природою.  

Ця філософія може розглядатися як форма моністичного 

екоцентризму через акцентацію на ролі інтеграції міської громади і 

культури, збереженні різноманіття екосистем і культурних ландшафтів. 

У екофілософському розумінні культурного ландшафту виявляється 

інтеграція людей з природою, що на онтологічному рівні передбачає 

реінтерпретацію дуалізму людини і природи. 

Екологів нашого часу, безумовно, надихнула філософія Мартіна 

Гайдеґґера, зокрема, його критика антропоцентричного світогляду як 

«панування» над природою. Філософ зазначав, що буття «пригнічене» 

вузькими межами християнства та світською, гуманістичною, 

технологічною з філософією Заходу, й одночасно закликав жити автентично 

на Землі. Він здобував інтелектуальне натхнення у до-сократівских 

філософів, які, на його думку, були ближче до первісної думки, і до 

Природи, і з якою безпосередньо спілкувався, гуляючи в полях і лісах 

поблизу свого будинку. Бути – означає для нього «населяти якесь місце», 

піклуватися і творити це місце [47]. Мешкати, жити – це насамперед 

звільняти щось, дозволивши йому стати самим собою, тим, чим воно є за 

своєю суттю. Мешкати – це піклуватися про речі, так щоб вони існували і 

поверталися до свого власного первинного стану. Мартін Гайдеґґер 

прийшов до біоцентричної позиції, коли люди «дають жити життю». 
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Сучасні екофілософи, наслідуючи М. Гайдеґґера, стверджують, що 

певні метафізичні ідеї є відповідальними за руйнування навколишнього 

середовища, тому існує потреба в оновленні розуміння світу через 

філософсько-онтологічні зрушення: від антропоцентричного і утилітарного 

розуміння світу до розуміння, яке дозволяє речам бути. Не-

антропоцентричне людство, ймовірно, започаткує практики, які будуть 

виявляти повагу і піклуватися про усе живе на Землі. Екофілософія постає 

своєрідним пошуком мудрості щодо глобального «дому», тобто 

навколишнього середовища та усіх речей, щоби природно жити у ньому. У 

практичному аспекті екофілософія є відмовою від практик індустріальної 

цивілізації і спробою виявити і сформулювати принципи альтернативних 

підходів до природи, як на рівні урбан-політики, так і 

персональних/особистісних рішень. 

У модерному бінарному мисленні місто протистоїть природі, є 

штучним ландшафтом. У постмодерному мисленні актуалізуються урбан-

інтерпретації рівня та характеру взаємопроникнення штучного і природного. 

Наразі констатується, що міські спільноти часто «не поважають ландшафт». 

Дослідники зазначають, що одним із найстійкіших прикладів модерного 

бінарного мислення є його поділ на «природне» та «соціальне», який 

знайшов більш точну просторову артикуляцію у дуалізмі природа/місто. Як 

«інша» природа, модерне місто уявляється «тріумфом людських технологій 

та розуму» над «не-людськими екологічними силами» [321, р. 491]. Проте 

це прагнення модерного міста до відокремлення від природи затіняє 

триваючі історичні географічні процеси трансформації, які радикально 

перероблюють природу на «сервіс міста». Саме тому урбаністи шукають 

більш точну просторову артикуляцію поза онтологічним дуалізмом 

природа/спільнота. Зокрема, звертається увага на динаміку природних та 

урбанізованих ландшафтів у малих містах та мегаполісах. У мегаполісах 
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формуються штучні ландшафти урбаністичного характеру, де природні 

локації мінімізовані настільки, що не здатні підтримувати «здоровий 

життєвий простір». «Зелені ландшафти» (парки, ліси, зелені дахи будівель, 

струмки і громадські сади) покликані забезпечити критично важливі 

екосистемні функції міста: екологічну безпеку, відновлення 

психофізіологічного стану людини. Загалом, організація суспільної 

активності в місті повинна формуватись так, щоб, використовуючи 

обмежену територію, мешканці могли досягти максимально ефективного 

господарювання. 

У постмодерністських урбан-візіях доступ до зелених локацій 

розглядається у контексті питання екологічної справедливості, оскільки у 

містах спостерігається просторова непропорційність у рішеннях щодо 

облаштування зелених локацій. Крім того, сучасні міські зелені просторові 

стратегії можуть бути парадоксальними: створення нових зелених локацій 

для вирішення проблем екологічної справедливості може зробити райони 

більш здоровими і естетично привабливим, так само може збільшитися 

вартість нерухомості та витіснення бідних з цих міських локацій [445]. Д. 

Гарві у дослідженні «Справедливість, природа й географія відмінності» 

оцінює екологічні рухи у місті як істотний компонент стратегій соціальної 

справедливості [325], у тому числі гендерної [81]. Саме тому пропонується 

здійснювати стратегії екологізації міських ландшафтів у діапазоні «просто 

достатньо зелених» і соціально доступних. 

Екофеміністична критика висвітлює питання експлуататорського 

ставлення до природних ресурсів як «природу» патріархальної культури, 

принципу сили, яким «живиться» патріархально-ієрархічне суспільство [81]. 

Як наслідок, одна частина суспільства домінує над іншою, а суспільство 

підноситься над природою. Екофеміністичні аналогії між експлуатацією 

жінок та експлуатацією землі також  інтерпретуються в урбаністичному 
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контексті, як домінування маскулінних функціоналістських практик 

містопланування у міському ландшафті.  

Наразі міста продовжують шукати способи зберегти природу у місті. 

У той час як сади колись призначалися для відпочинку та розваг, їхня роль 

сьогодні могла би бути ще більш глибокою, враховуючи глобальний процес 

урбанізації і зміни клімату. Створення зелених локацій дозволяє не тільки 

поліпшувати кліматичні умови, сприяти біорізноманіттю, а й соціальні 

(поліпшити фізичне та психічне здоров’я містян, знизити рівень злочинності 

тощо). Висувається також ідея, що зелені локації сприяють вияву почуття 

приналежності місту через практики суспільного садівництва. Наводяться 

приклади японських зелених вулиць як особливого компоненту вуличного 

ландшафу. Багато містян тримають сади перед своїми будинками, які іноді 

охоплюють більше половини вулиці. Зелена зона в Токіо розташована 

близько до будинку, про неї ретельно дбають. Це швидше «напівприватні» 

неформальні сади, ніж традиційні громадські зелені зони в місті. Вони 

розміщені на приватній території, що межує з публічним ландшафтом, що 

дозволяє милуватися ними усім, хто прогулюється поряд. У такий спосіб 

сади урівноважують зв’язок збудованого ландшафту з природним [266, 

р. 13]. 

Екофілософська опція міського простору дозволяє виявити сутнісні 

взаємозв’язки між характером облаштування публічних просторів та рівнем 

інтерактивності містян. Ландшафт міста визначається у діапазоні: від 

об’єкта, який змінюється під впливом міських культурних умов, до 

активного суб’єкта, який своєю діяльністю змінює середовище навколо 

себе. Актуалізується мета міського проектування – заміна пасивного 

ставлення до навколишнього простору на інтенсивну культуру, що 

передбачає напружену активність творчої особистості [210]. 
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Учасники екологічних рухів у процесі своєї активності витворюють 

різноманітні ландшафтні форми, й одночасно продукують новий тип 

екодизайну міста. У сучасному екорусі беруть участь різні соціальні групи, 

яких об’єднує бажання протидіяти деградації навколишнього середовища. 

Учасники руху впорядковують вулиці, парки. Зокрема, популярності 

набувають локальні урбан-дії з перепланування публічних просторів на 

рівні вулиці, будинку, що здійснюються із широким залученням містян 

(«тактичний урбанізм», «партизанське садівництво» [413, р. 17]). Такі 

урбан-практики орієнтовані на «відвоювання» землі не для людей, а для 

природи. Через організацію «міських городів», озеленення занедбаних 

міських локацій відбувається своєрідне «повернення» природи у місто.  

Представлений аналіз еко-трансформацій міських ландшафтів 

засвідчив особливості зв’язків «місто-природа» у домодерні, модерні та 

постмодерні часи. В історії урбаністичних екотрансформацій чітко 

простежуються концептуальні впливи філософських ідей про взаємозв’язки 

людини та природи. Механістичний підхід до міського ландшафту 

спирається на ідею про те, що природа має бути максимально 

«перероблена» містянами таким чином, щоб бути ресурсом. Організмічний 

– місто як «живий» організм, де людина і природа взаємопов’язані на 

біологічному рівні (людина як біологічний організм потребує певного 

сприятливого природного середовища. Екофілософська позиція щодо 

міського буття як співбуття з природою вимагає відкритості ландшафту до 

природи  та артикуляції параметрів еко-збалансованого ландшафту міст. 

Екофілософія є переглядом підходів до розуміння взаємозв’язків природа-

культура, як на рівні онтології, так і на рівні етики. Відповідно 

екофілософські візії міського ландшафту повинні містити, як теоретичні 

(концептуальні), так і практичні виміри. У зв’язку з цим пропонується 

виділяти: екофілософію як концептуальне знання, і екософію – практичну 
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філософію (на особистому рівні, у тому сенсі, у якому людина може мати 

свою філософію).  

У постіндустріальних міських ландшафтах посилюється тенденція до 

«повернення» природи та інтегральних відносин «людина-природа». 

Інтеграція людей з природою, що на онтологічному рівні передбачає 

реінтерпретацію дуалізму людини і природи, можлива у «культурному 

ландшафті». Еко-філософський фокус осмислення сучасного міста 

передбачає розгляд міського ландшафту через взаємозв’язки його 

природних та культурних компонентів. Екофілософська позиція щодо 

міського буття як співбуття з природою вимагає відкритості культурного 

ландшафту до природи та артикуляції параметрів еко-збалансованого 

ландшафту сучасних міст.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Геософська позиція щодо міського ландшафту дозволяє осмислювати 

демарковані за соціальними та культурними ознаками локації через концепт 

детериторизації-ретериторизації. Міста презентуються не лише як центри 

культури, а й локації антикультури (через руйнування урбанізацією 

традиційних сільських ландшафтів). Урбаністичні трансформації «стерли» 

риси і елементи ландшафтів, що були певними орієнтирами для приміських 

громад, і, таким чином, призвели до розриву з історично розвиненою 

пам’яттю ландшафту (де-історизація ландшафту). 

У філософії ландшафту пропонується осмислення просторового 

розвитку від середовища до ландшафту. Якщо простір хоче розвинутися в 

ландшафт, то потрібен широкий огляд і бачення. Тільки через віддалений 

погляд може бути затребувана культурна орієнтація міста. 
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Запропонований у дослідженні смислотворчий горизонт геософського 

витлумачення міського ландшафту дозволив окреслити епістемологічні 

особливості ландшафтознавства від об’єктно-антропогенних до суб’єктно-

перцептивних 

В ландшафтних характеристиках місто постає місцем, у якому 

можливі духовні практики. У семіотичному просторі» місто на горі» є 

посередником між землею і небом, символом онтологічної вертикалі. 

Філософсько-онтологічне виявлення ідеального у місті висвітлює культур-

теологічний фокус феномену міста через співвіднесення смислу 

феноменального світу з первинним ноуменальним буттям. Висвітлено 

приклади організації архітектурно-просторової форми, коли цілком 

імовірним був вплив небесного образу на творення реальних міських форм.  

Урбо-екософія артикулюється як своєрідний аналітичний інструмент, 

що дозволяє критично висловлюватися про міський ландшафт через 

осмислення місця природи у ньому. В історії урбаністичних еко-

трансформацій чітко простежуються механістичні, організмічні 

концептуальні впливи. Увага до природних характеристик міського буття, 

що ураховує екологічні оцінки технологій і техніки в цілому, засвідчила 

тенденцію до розвитку міських ландшафтів у контексті органічного 

гуманізму. 

Урбан-екологи мислять в радикальній опозиції до промислового 

дизайну, який описувався в категоріях «домінування». Окреслюється 

стратегія «вирощування» природи, як саду, на відміну від індустріального 

«підкорення» природи у місті. Екологічний урбанізм прагне встановити 

більш збалансовані відносини між натурою і культурою, а також 

орієнтований на адаптивний процес (адаптації, а не панування) «життя з» 

природою (а не «жити над»). Звідси й сучасні пошуки альтернативної 
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філософії екологічного містопланування, визнання міського дизайну 

потужним інструментом адаптації. 
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РОЗДІЛ 3. ФІЛОСОФІЯ УРБО-ДИЗАЙНУ:  

МОРФОГЕНЕЗ МІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ 

 

3.1 Морфологія містопланувальних практик  

 

У сучасній гуманітаристиці посилюється інтерес до 

містопланувальних практик. Міста творяться різноманітними архітектурно-

просторовими формами, що кодують і транслюють смисли міських форм 

життя [51, с. 117]. У дослідницькому полі урбаністики осмислюються 

концепції організації міст, дизайн яких має органічно поєднати різні візії 

(екологічної збалансованості, соціальної справедливості, економічної 

життєздатності та естетичної привабливості). Під впливом філософських 

течій відбувається пошук нових неантагоністичних форм урбан-дизайну. 

Міський дизайн постає відображенням зв’язків між людьми та місцями, 

рухом та міською формою, природою та «збудованою тканиною» [252].  

У зв’язку з цим зберігається інтерес й до естетико-філософського 

підґрунтя містопланувальних практик, які були реалізовані у минулому. 

Увагу культурфілософів привертають домодерні практики формування 

міського середовища. Актуальною стає ідея про необхідність засобами 

філософського дискурсу «розширити горизонт» розуміння  урбоморфології. 

Урбо-форми стають об’єктами різноманітних міждисциплінарних розвідок, 

проте філософсько-естетичне окреслення морфогенези урбанізму 

домодерних часів залишається невирішеним дослідницьким завданням. 

Концептуальні межі урбан-дизайну окреслювалися передусім теоретиками 

архітектури. Зокрема, Крістофер Олександр, разом із Хаджо Нейс, 

Артемідою Анніну та Інгрід Кінг, пропонує теорію міського дизайну, 

орієнтовану на розгляд в єдиній системі двох доменів – геометричної 

структури та людських відчуттів [255]. Зазначається, що людська природа є 
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фундаментом архітектури, а сам архітектор, створюючи міський дизайн, має 

здійснювати й сенсотворчу роботу. Один з теоретиків «нового урбанізму», 

Кевін Лінч, наголошує, що місто, як місце людського буття, має 

оцінюватися з позиції наявності «хороших форм», наскільки добре вони 

підтримують життя людини. Для оцінки урбан-форм, зв’язків між 

людськими цінностями і фізичними формами міст були запропоновані три 

теоретичні конструкти: місто-космос, місто-машина, місто-організм [358, 

p.73–98]. Люїс Мамфорд, дослідивши історію розвитку міської цивілізації, 

позитивно оцінює середньовічне місто та критично ставиться до модерних 

тенденцій «розповзання» мегаполісів. В його історико-урбаністичних 

розмислах прослідковується ідея про необхідність підкреслювати у 

містоплануванні органічний зв’язок між людьми та їхнім «життєвим 

середовищем» [367].      

У культурно-історичному аналізі морфогенезу міст усе частіше 

звертається увага на необхідність застосування новітніх епістемологічних 

практик. Тривалий час серед гуманітаріїв переважала думка, що 

«середньовіччя» та «ренесанс» є принципово різними культурними 

періодами з власними формами архітектурного дизайну європейських міст. 

Зокрема, для Якоба Буркгардта [31] італійські міста ХІV–ХV ст. були 

серцем Відродження (хоча пізніше було з’ясовано, що ці процеси 

складалися з ХІІ ст.). Для Йогана Гейзінга пізнє середньовіччя Франції, 

Нідерландів – це «часи падіння», а не Відродження [243]. Деякі історики 

вважають, що краще говорити не про пізнє Середньовіччя взагалі, а про 

високий період середньовіччя, що переходить до ренесансу та модерної 

доби.  Нідерландський історик архітектури Вім Борефійн, проаналізувавши 

урбаністичні процеси Європи у ХІ–ХІVст., зробив висновок про цей період 

як «високий період міського фонду», коли було побудовано щонайменше 

1500 міст, а також описує архітектурно-просторові особливості 
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їх ландшафтів [270]. Отже, культурно-історичний поділ у баченні 

морфогенезу міст виявився методологічно невиправданим і таким, що 

неприпустимо спрощує аналіз європейських містопланувальних практик. 

Саме тому в історичній культурології усе частіше звертається увага на 

необхідність застосування новітніх епістемологічних практик для 

осмислення морфогенезу міських ландшафтів [205, с.162–173]. 

Британський урбан-географ Кіт Ліллі досліджує, як міські форми 

середньовічних міст транслювали християнську символіку, та пропонує 

«іконографічний» підхід до інтерпретації міських ландшафтів [354]. 

Він звернувся до дуалізму між соціально-просторовим упорядкуванням 

міста та космосом, і описав, як християнізований космополіс європейського 

середньовіччя впливав на формування тогочасних міст. 

Американська архітекторка Дайян Аґрест аналізує архітектуру за 

допомогою концепту тіла та доводить, що в архітектурі одні тіла й суб’єкти 

отримують власне місце для репрезентації, тоді як інші – виключаються. Й у 

сучасному світі архітектурної ідеології «всередині» – це вироблений в епоху 

Ренесансу корпус текстів і правил, які на правах класики заклали основи 

західної архітектури [3, с. 67]. Д. Аґрест також порівнює класичний 

архітектурний проект міста (як тіла), що є дзеркальним відображенням 

тотально сформованої, замкнутої та унітарної системи, з модерним, що 

репрезентує фрагментоване тіло.  

Відомо, що в античній філософії місто розглядалося як культивована, 

«цивілізована» локація, на відміну від сільської місцевості, яка вважалася 

первісною та примітивною. Для сільськогосподарської цивілізації, для 

населення, яке було «прив’язане» своїм корінням до природного 

середовища, ландшафт як феномен не був важливим. Природний ландшафт 

люди трансформували, й водночас адаптувалися до нього. У сільській 

просторовості було відсутнє бачення відмінності між природними та 
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антропогенними компонентами ландшафту. Селяни були повністю 

пронизані ландшафтом, який оточував їх повсякденні горизонти – і, можна 

зазначити, що вони його «споживали» та були поглинені ним. Тому вони не 

відчували потребу вивчати їхнє середовище ззовні та не вважали його 

автономною або від’ємною частиною реальності. Водночас до середині 

І тисячоліття все більша кількість міських жителів розглядали природу як 

більш віддалену від їхнього безпосереднього середовища та досвіду, і 

вільний ландшафт став сприйматися як артефакт. Міський топос став 

предметом особливої уваги з часів утвердження образу універсального міста 

– Риму. Це місто стало своєрідною моделлю космосу, і вже в самій його 

забудові, в архітектурній структурі відображалася концепція світобачення та 

світосприйняття «місто – увесь інший світ» («Urbi et Orbi»). 

В античній філософії ідея Платона про ідеальне місто спричиняє 

відчуття універсальності, єднання розуму з побудованим ним ландшафтом. 

Платон вбачав своє ідеальне місто, як дзеркало людської душі, так і 

віддзеркалення космосу, космічний прототип. Платонівські візії про місто 

вибудовуються навколо образу «місто-душа» та соціальної стратифікації 

ідеальної міської спільноти, втім мало говориться про ідеальну фізичну 

структуру міста.  

Першою спробою втілення ідеального міста вважається Мілет, 

запроектований архітектором Гіпподамом. План міста нагадував шахову 

дошку, де все підпорядковано симетрії і геометрії (розрахований на 10 000 

мешканців, поділений на три частини: для військових, для ремісників, для 

землеробів). Цей план набув популярності, за його схемою будувалися 

багато давньогрецьких міст. Про план міста Гіпподама добре знав і Платон, 

який привніс його у трактат «Про державу». Відомо, що урбоформа 

тогочасних Афін (з їхніми вузькими і кривими вулицями, незграбними 

будинками, без садів тощо) була відмінною від практик містопланування 
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Гіпподама. Ідеальне місто Платона поділене на 12 частин, має прямі вулиці, 

заокруглені площі, ошатні будинки. Платонівський образ міста  виходив за 

межі чисто архітектурних і містобудівних ідей у площину розмислів про 

необхідність ліквідації усіх протиріч в ідеальному місті (наприклад, 

будинки мають бути подібними один на одного, щоб не викликати заздрість 

і змагання перевершити сусіда) [198, с. 146].  

Розмисли про те, що місто повинно відображати космічні якості, були 

розвинуті стоїками, які, через століття, розширили погляд Платона, надаючи 

органічності космічному уявленню про місто. Зокрема, у стоїчних 

інтерпретаціях Зенона та Хрісіппа постає космополіс («Всесвіт як місто»). 

Світ розглядався у стоїцизмі як організоване ціле, просякнуте животворним 

логосом, який виступає іманентною силою і законом, що скеровує світовий 

розвиток (мислиться як циклічний процес із періодичними спалахами 

світового вогню, виявленнями творчого Бога-Логоса). Душа людини 

розглядалася як частина світової душі, усі люди долучені до Логосу і є 

громадянами єдиної світової держави («космополітами»). Таке бачення 

земної ідеальної спільноти через космополіс було притаманне й наступнику 

Зенона, Клеанфу [198, с. 147].  Зазначається, що концепція космополісу, що 

має давню історію у багатьох культурах у всьому світі, є віддзеркаленням 

соціальних та природних світів, такими, що в одному бачиться порядок і 

структури іншого. Стівен Тулмін наголошував, що ідея космополіса була 

постійно присутня в науці західноєвропейського Просвітництва, філософії 

та релігії, та є «прихованою програмою сучасності» [425]. 

Тема ідеального міста проходить через всю історію урбанізації 

людства. Присутність християнізованого космополісу європейського 

середньовіччя було виявлено в «моральній топографії» [355] про місто та 

його упорядкування. З часів раннього християнства і до ХІІ ст. переважала 

оцінка міста як «несприятливого» для організації суспільного порядку, як 
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місця гріха та морального занепаду. Втім ідеальна форма – Небесний 

Єрусалим – шукалася й у земній сфері, у спробах організувати благочестиве 

місто, передапокаліптичне ідеальне суспільство у формі цивітас (Августин 

Блаженний «De civitate Dei»). Цей ідеал був найбільш буквально 

сприйнятий в монастирях, що засновувалися з V ст., в їх організації, літургії 

та архітектурній формі. Форма Civitas Dei не описується Августином, але в 

основному вона була зображена у вигляді круглої або багатокутної міської 

стіни з баштами та святими на ній. Ймовірно, коло розглядалося як воістину 

божественна форма, форма небес, що символізує чесноту, на якій має 

зводитися Civitas Dei. 

Негативне ставлення до «земних міст» змінюється з ХІІІ ст., під 

впливом ідей Томи Аквінського. Богослов розглядав місто як найкращу 

форму для матеріального та морального існування людини (у трактаті про 

врядування «De regimine principum»). За папським наказом ХІІІ ст. 

монастирські ордени розпочали будівництво своїх архітектурних комплексів 

виключно в міських центрах. За новими монастирськими настановами, 

місто, безумовно, стало більш пристойним місцем проживання, порівняно з 

минулим консервативним анти-міським церковним рухом. У містах дедалі 

частіше розвивалося власне специфічне релігійне життя, зі своїми 

місцевими (покровителями) святими, релігійними святами, церковними 

братствами, проповідями для великих натовпів містян і особливими 

літургійними процесіями. Також відомі історичні приклади заснування 

нових міст релігійними рухами (наприклад, гуситами) з таких ідейних 

мотивів, як есхатологічні очікування. Саме моральним виправданням 

міського буття й пояснюється феномен європейського урбанізму ХІІ – 

ХV ст., коли засновувалися тисячі нових міст, а також перебудовувалися 

існуючі міські ландшафти. 
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Образ ідеального християнського суспільства впливав на сприйняття 

реальних середньовічних міст [216, с. 155]. Найбільше свідчень існує про 

асоціації з Небесним Єрусалимом таких міст, як Київ, Константинополь 

(називали Новим Єрусалимом), Рим. Ці міста вирізнялися особливо 

значимими ролями в історії християнства, через що і вважалися ближчими 

до Небесного Єрусалиму, ніж інші міста. Тріє, Кельн, Майнц, Прага та 

Страсбург називалися у своїх офіційних документах святими (sancta civitas), 

зокрема, через те, що мають багато монастирів і церков. Урбаністи 

зазначають, що асоціації з Небесним Єрусалимом ґрунтувалися на історії та 

функціях цих міст, а не на їхній архітектурній формі. Проте зрозуміло, що 

однією з цілей будівництва в місті храмів з багатьма високими вежами та 

вражаючими екстер’єрами було висвітлення образу богобоязкої та 

благословенної громади. 

В «Одкровенні» Іоанна Богослова форма Небесного Єрусалиму 

описується як цілісна геометрична фігура з однаковою довжиною, шириною 

і висотою. Квадратне у плані місто обнесене стіною та має дванадцять воріт, 

через усе місто проходить пряма вулиця. Так, у панегіричних описах міст 

ХІІ–ХІV cт. можна знайти посилання у формі Небесного Єрусалиму. 

Наприклад, Флоренція ХІV cт. описується як місто з 12 міськими воротами, 

хоча насправді їх там було 15. Аналогічна «помилка» міститься в описі 

Мілана ХІІ ст. [270, р. 306]. Дослідники також зафіксували історичні 

приклади, коли небесний образ цілком імовірно впливав на реальні форми 

міських стін. Зокрема, в історії архітектури відомим є приклад 

містопланування Кельна, стіни якого збудовані наприкінці ХІІ століття та 

були облаштовані 12 воротами, двоє з яких були досить непрактичними, бо 

не відкривалися і не поєднувалися з вулицями. Ці 12 воріт скоріш за усе 

були символічним відсиланням до Небесного Єрусалиму. 
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Середньовічні міста часто розглядалися як відображення Небесного 

Єрусалиму й у більш загальному сенсі – шляхом краси і порядку, й часто 

зображувалися у формі кола. Наприклад, впливовий францисканський 

філософ ХІІІ ст. Бонавентура вбачав коло як втілення божественного 

порядку. Можна припустити, що більшість містопланувальників домодерної 

Європи намагалися узгодити контурну форму з Небесним або земним 

Єрусалимом. У середньовічних міських формах відображалася 

християнська символіка Божественного творіння. Важливим елементом 

архітектурних проектів, що мали привести міста в гармонію з Божественно 

створеним всесвітом, була геометрія; круглі або багатокутні форми 

трактувалися як космічні символи та зображення Небесного Єрусалиму. 

Можна припустити, що форма нових міст «високого періоду» була 

натхненна цими ідеалами [270, р. 435]. У письмових джерелах ХІ–ХV cт. 

часто зустрічаються «кругові» описи міст, хоча реальні контури їх 

ландшафтів такими не були (у тому числі план самого «земного» 

Єрусалиму).  

Урбаністи відмічають, що дизайн тогочасних міст був різним, жоден з 

них не повторював містобудівний план іншого, а їх тривимірна форма та 

історія були ще більш відмінними [270, р. 441]. Культурологічні 

інтерпретації середньовічного міського дизайну представлені широким 

діапазоном. З одного боку, – ідея, що у містах відбувалося лише органічне 

зростання «без дизайну», регулярних структур й узгодженого планування, з 

іншого – «надто складний дизайн», із застосуванням у міських планах 

складної геометрії. Нові міста середньовічної Європі, як правило, мали 

регулярний просторовий порядок міста (прямі вулиці, що перетинаються під 

прямим кутом, прямокутні контури). Існуючі міста здійснювали 

реконструкції для вирівнювання вулиць. Пряма і широка вулиця 

використовувалась як метафора моральної праведності, на відміну від 



 

197 

звивистої вулиці, що асоціювалася з гріхом [270, р. 328]. Дизайн міста з 

прямими вулицями, що чітко утворюють невід’ємну частину упорядкованої 

та ортогональної композиції, може бути інтерпретований у різних 

контекстах, втім у більшій мірі – у контексті краси і порядку, а не 

прагматичної функціональності дизайну [270, р. 330]. 

Якщо слідувати за культурологами, для яких середньовіччя не є 

«темними часами», а добою, де виробилося найцінніше в європейській 

культурі – індивідуальна особистісна свідомість, можна припустити, що і 

середньовічне місто відчувало як свій зв’язок з Богом, так і свою 

включеність в природне середовище. Середньовічні мислителі намагалися 

зрозуміти геометричні та гармонічні принципи, за допомогою яких Бог 

створив всесвіт. Зазначається, що на тогочасну теологію глибокий вплив 

справив ренесанс, особливо в тому, як люди сприймали зв’язок людини з 

Богом. У ренесансному гуманізмі поряд з Богом, з’являється постать 

людини, «співмірної» з Богом; специфічність «природної», «земної 

сутності» людини розглядається в її «рівнопорядковості» з Богом. 

Центральним ядром нової філософської парадигми, його «матеріальним 

субстратом» виступає, насамперед фізичне тіло людини. Стверджується, що 

людина є носієм ідеальних природних пропорцій. 

Слідом за цим аналогічні відносини встановлюються між людським 

тілом та архітектурою, людське тіло постає як модель для архітектури, або 

своєрідним медіатором [3, с. 79]. З метою засвоєння архітектурою 

природних законів краси і досконалості, тіло людини поміщено у центр 

архітектурних правил. На думку архітекторів італійського Ренесансу, 

числовими пропорціями, витягненими з довершеної людської фігури, 

потрібно було керуватися при будівництві як окремої будівлі, так і міста у 

цілому. Це спонукало їх до розробки аналітичних креслень людської фігури, 

вписаної в коло і квадрат. Знайдені величини застосовувалися як модульні 
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при проектуванні дизайну міста у цілому, а також площ, вулиць, кварталів, 

житлових будинків як пропорційних йому частин. 

Уперше ідея мікрокосму була поширена на місто (як центричної, так і 

прямокутної форми) Франческо ді Джорджо Мартіні (1439–1501). 

Тосканський живописець та інженер запропонував набір симетричних і 

чітких форм для побудови фортифікаційних укріплень, що комбінують 

радіальні установки та «шахову дошку». Теоретичні дослідження про форму 

міста Франческо зорієнтовані на геометричне визначення міської форми в 

укріпленому периметрі, який згодом став багатокутним периметром з більш 

складними формами візуальної конфігурації. У своєму трактаті про 

архітектуру він використовує аналогії між людським тілом й архітектурою в 

масштабі міста. Місто з його фортецями і замками, має бути організовано у 

формі людського тіла, так щоб голова та інші частини співвідносилися 

пропорційно (щоб головою слугувала цитадель, а руками – її мури). Місто 

утворює з тілом спільну систему вимірів, спільні функції та форму. 

Усі частини міста мають бути розташовані так, щоб підтримувати гармонію, 

його життєдіяльність. Головну площу слід розміщувати у самому центрі, як 

пупок на тілі людини. Аналогія з пупком пояснюється тим, що, як через 

пупок людина живиться та вдосконалюється на самому початку свого 

існування, так само через це спільне місце отримують живлення усі інші 

окремі місця [3, с. 79]. 

Антропоморфна міська форма, що представлена Франческо, була 

першою європейською інтерпретацією концепції ідеального міста Платона. 

Дослідники відмічають, що Франческо, мешкаючи у Флоренції, скоріше за 

все був знайомий з ідеями Флорентійської академії, її прихильністю до 

неоплатонівської філософії. Він розширює аналогію міста-душі Платона до 

аналогії міста-тіла, звертається до Вітрувіанського бачення форми та 
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структури людського тіла та описує за їхньою аналогією різні частини 

міських районів.  

Урбан-концепція Франческо, таким чином охоплює дві традиції 

ідеального міста: і платонівську, в якій зображено ідеальне місто в 

антропоморфній аналогії; і стоїчну, в якій ідеальне місто відображає 

органічну досконалість космосу. Урбаністи роблять припущення, що його 

ідеям могла сприяти місто-форма Сієни, цілком відмінна від Флоренції, 

«організмічно спланована», з вигнутими вулицями, що поширюють 

випадковість навколишньої природи на побудовану тканину міста. 

Фізичні характеристики Сієни були значимими в органічному баченні 

Франческо ідеального міста, через постійну взаємодію між побудованим 

середовищем (Сієна) та платонівською, стоїчною концепціями про ідеальні 

спільноти. 

Середньовічний урбанізм відбувався у різних напрямках – від 

розширення існуючих міст до появи нових, від традиційного міського 

дизайну до перетворення міських ландшафтів на іншу якість. 

Разом з історією розвитку міст розвиваються й філософсько-архітектурні 

уявлення про ідеальну місто-форму. Натхненні римським архітектурним 

трактатом Вітрувія [39], написаним у 30-х рр. до н.е., мислителі та 

архітектори почали розробляти логоцентричний та атропоцентричний 

дискурс в містоплануванні. У центр архітектурних принципів було 

поміщено чоловіче тіло, як носій ідеальних природних пропорцій. В розділі 

«Про симетрію в храмах і людському тілі» Вітрувій описує базовий 

принцип архітектури (симетрію), а пропорція визнається основним 

правилом встановлення співвідношень архітектурного об’єкта у цілому. 

Храм має бути побудований згідно з пропорціями, так само, як і «добре 

складене тіло» [39, с. 61–62].  
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Новою і суттєвою особливістю ренесансної архітектури були 

теоретичні розробки про форму, яку слід надати місту. Для «ідеального 

міста» пропонувалася центральна симетрія в радіальній діаграмі, що 

уявлялась як «шахівниця». Вулиці з кольорового мармуру підсилюють 

структуру міста, у якому будинки, так само, як елементи шахової дошки, 

упорядковані і розміщені з фіксованими інтервалами в регулярному 

просторі, відповідно до канонів абсолютної досконалості. Будівлі 

симетрично розташовані по відношенню до центру, що увінчується 

класичною, структурно круглою спорудою (ротондою) [199, с.152].  

Для ренесансних урбан-практик характерними були спроби поєднання 

різнорідних прагнень і вимог, як функціональних, так і естетичних, баланс 

яких був вираженням нових відчуттів, що утвердилися в культурі і 

суспільстві того часу. Основними елементами для досягнення цієї мети 

стали відкриття нових перспектив міст з регулярними або прямолінійними 

формами, дорогами, мостами, каналами і площами. Модель досконалого 

міста доби Відродження ніби охоплює усе ідеальне, залишаючи поза 

межами порожнечу.  

Ідеї про набуття містом упорядкованої раціональної форми стають 

символом художньої та філософської концепції, що поступово розвивається 

в трактатах XV ст., починаючи з Леона-Баттіста Альберті. Італійський 

теоретик архітектури Л. Альберті розглядав питання містопланувння (вибір 

будівельного майданчика, узгодження споруди з природним характером 

місцевості, планомірна забудова міста, розташування вулиць, типи будівель 

у різних частинах міста) передусім не як технічні, а гуманістичні 

завдання [4]. Як виразник гуманістичного урбанізму, він обґрунтовує 

«мистецтво будівництва» у контексті взаємодії природи і світу речей, 

основою його естетики є співмірність частин (усіх частини будинку, 
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цілісністю кожної з цих частин, а також єдністю та узгодженістю усіх ліній 

та кутів, впорядкованих належним чином для зручності та краси).  

Антоніо Aверліно (Філарете) у «Трактаті про архітектуру» вибудовує 

власну містобудівну теорію навколо радіальної восьмикутньої геометричної 

фігури (Sforzinda). На геометричному малюнку міста Філарете позначає 

контури міських стін (кожен кут зірки має башту та ворота), доріг, 

значущих будівель (палац, в’язницю, монетний двір, лікарні, церкви тощо) 

[198, с. 153]. Філарете використовує метафору «будівля як жива людина»; 

будинок, який складений відповідно до пропорцій людського тіла, потребує 

«підживлення», якщо його бракує, то він хворіє та помирає [3, с. 75]. 

Ренесансний урбанізм представлений як теоретичними дискусіями, 

так і чисельними практиками створення ідеального міста. Варто зазначити, 

що у XV ст. жодне місто не було побудоване чи перебудоване з чітким 

радіальним контуром, а наприкінці  XVІ ст. у Венеціанській республіці 

побудовано місто з чітким радіоцентричним контуром – Палманова 

(Palmanova), за проектом Вінченцо Скамоцці. Геометричний дизайн цього 

міста був також відтворений через декілька десятиліть в місті Куворден 

(Нідерланди). Водночас урбаністи відзначають ренесансні спроби розбудови 

«гармонійного середовища», шляхом застосування прямолінійних форм, 

симетрії в облаштуванні публічних ландшафтів, перебудови центральної 

частини міста у напрямку посилення ролі периметра і перехрестя. 

Співвідношення висоти забудови і простору, розташованого перед нею, 

складало від 1:3 до 1:6. Міська структура також збагачувалася новими 

типами будівель (зокрема, величними будівлями, лікарнями тощо).  

Громадянський гуманізм вимагав «ідеального простору, відкритого 

для винаходів і водночас конкретного місця, у якому пов’язується 

повсякденне життя та місця політичної активності містян. Відомо, що 

протягом ХІ ст. на півночі Італії виникла нова політична та соціальна міська 
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структура, яка на початку ХІІ ст. поширилася у Франції, Німеччині, Іспанії 

та інших країнах. Формується громадянська культура, що спричиняє 

виникнення міст-держав в Північній та Центральній Італії. Їхні урбан-форми 

були архітектурною демонстрацією «устремлінь досконалого політичного 

розуму», де накладалися функції уявлення (образу будівлі), оборони 

(фортифікації), місця проживання (житло), сценічного мистецтва (театр у 

публічних просторах поступово витісняє релігійні містерії). У цей час місто 

більше не є простим «контейнером» для жителів, це не просто питання 

«помістити» архітектурно чи монументально, воно артикулюється 

поняттями urbs (громадянська спільнота) та цивітас (носій історико-

культурної спадщини, яким виступає ідеальне місце). Наприклад, італійські 

міста, задумані як ідеальні: Кортемаджоре (Cortemaggiore), Джуліанова 

(Giulianova), Акайя (Acaya), Саббьонета (Sabbioneta). 

У конкретних урбан-практиках доби Ренесансу формується потреба у 

пошуку симетрії та міського дизайну для організації більш широких міських 

шляхів та регулярних публічних просторів. Про це свідчать, як відповідні 

положення про містопланування у статутах міських громад XV ст., так і 

реалізовані архітектурно-просторові заходи з випрямлення і розширення 

існуючих доріг, створення нових (або геометричної дерегуляції існуючих) 

публічних просторів. Міська структура також збагачується новими типами 

будівель, і зокрема величними будівлями, що ставали символами 

централізованої влади. Найбільш відомими є комплексні трансформації 

Пієнзи, виконані Бернардо Росселліно, та розширення вулиць Феррари за 

планом Бьяджіо Россетті. У ідеальній місто-формі мали поєднуватися, як 

функціональні, так і естетичні вимоги. Через постійні військові небезпеки 

ідеальне проектування починалося з фортечних мурів і веж. Ідея міст-

фортець була перенесена італійськими архітекторами і військовими 
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інженерами в інші країни. Зокрема, за схемами ідеальних міст-фортець 

зроблене розпланування міст Жовква та Броди (Україна), Замосч (Польща).  

Зазначається, що у добу Ренесансу місто набуває у культурі такого 

значення, що стає не просто елементом традиційної культури, як це було у 

середні віки, а системою, що задає логіку розвитку всієї культури [110, 

с. 18]. У містах посилювалася роль мистецтва: не тільки як проста естетична 

насолода місцем, де містяни висловлюються, збираються на події, а й як 

своєрідний контур теоретичного простору, що становить ієрархічно вищу 

позицію по відношенню до комплексу мистецтв. Виявляється й ідеологічна 

функція мистецтва у місті – координувати свої різні прояви (події), 

перекомпонувати їх в цілісну систему формальних взаємозв’язків, 

підпорядковувати загальній концепції. У ХІІІ–ХIV cт. на мислення про 

архітектуру та містопланування потужно впливає Флоренція, її складний 

геометричний дизайн став естетичним каноном просторової організації міст, 

а також способом, у який розглядався світ у цілому.  

Ідея про ідеальне місто спричиняє відчуття універсальності, єднання 

розуму з побудованим середовищем. Поряд з  архітектурними трактатами, 

ідеальне місто, в якому геометрична форма є виразом досконалості 

соціальної організації, було представлено у філософських трактатах Томаса 

Мора («Утопія»), Томмазо Кампанелли («Місто Сонця»),  Йоганна 

Валентина Андрее («Християнополіс») [366]. За доби Просвітництва 

утопічні ідеї про побудову ідеального міста складалися на ґрунті протиріч 

доби, коли в умовах промислового перевороту здійснювалися пошуки ідеї 

справедливого (ідеального) суспільства. Акцент був перенесений з 

архітектури на суспільний устрій, ідею справедливості, рівності громадян 

тощо. Архітектурі була відведена підпорядкована, функціональна роль, 

конструювався передусім соціально-політичний ландшафт міст. Демократія 

міста вимагала дотримання таких цінностей, як рівність, людська гідність, а 
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також прогресу в соціальній участі. Наприклад, Шарль Луї де Монтеск’є 

наголошував, що республіка потребує широкого виявлення громадянської 

чесноти, тобто активної участі громадян, об’єднаних турботою про спільне 

благо. Тоді республіканське міське буття вважається таким, що формує 

громадянський дух, та спирається на громадянську активність містян. Місто 

розглядалося як найбільш вдала форма, у якій відтворюється життєвий світ 

людини.  

Культурфілософське витлумачення морфогенезу міського ландшафту 

дає розуміння того, як міста перетворювалися, набували іншої якості та 

цінності – від «окремішного топосу, відмінного від Природи» до 

антропоцентричного, коли людина, як носій ідеальних пропорцій, 

поміщається у центр природних законів. Втім вже у новоєвропейській 

філософії місто уявлялося штучним простором, у якому людина 

«приречена» жити.  За Жан-Жаком Руссо, люди, «закриваючись» у містах, 

віддаляючись від природи, морально слабшають. У «філософії життя» 

формулюються ідеї, спрямовані не проти міста/цивілізації, а культури, 

відчуженої від особистості. Освальд Шпенглер оцінював зростання 

чисельності міст як прояв виродження цивілізації, фінал культури. Це, зі 

свого боку, продукувало нові урбаністичні розвідки. Звертається увага, що 

паттерн містобудівного проекту Франческо частково був присутній 

протягом усього ХХ сторіччя.  

У 1940-х роках французький архітектор та теоретик архітектури 

Ле Корбюзьє (Шарль Эдуард Жаннере) розробив містопланувальну систему 

«сяючого міста» на основі гармонійних величин, що отримала назву 

«Модулор» (Modulor). Його система була заснована на вимірах людського 

тіла, подвоєнні і золотому перетині, а також ґрунтувалася на античній 

традиції Вітрувія, моделі Вітрувіанської людини Леонардо да Вінчі, 

трактатах Леона-Батісти Альберті та інших історичних спроб виявлення 
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математичних пропорцій людського тіла з метою подальшого використання 

цих знань в удосконаленні зовнішнього вигляду і функцій архітектури. Його 

план є своєрідною «гуманістичною, антропоморфічною метафорою», 

вбудованою в модель, схожу на проект ідеального міста Франческо. 

Інтерпретація вітрувіанської людини Ле Корбюзьє визначається 

пропорціями  тіла відповідно до співвідношення золотого перетину у двох 

різних серіях антропометричних співвідношень. Міська схема Ле Корбюзьє 

пропонує зонування в паралельних смугах, від офісів у верхній частині 

креслення, через житло в центрі, до промисловості внизу [198, с. 158–159]. 

Нові архітектурні урбоформи були орієнтовані на підвищення комфорту 

проживання в містах (створення зелених зон, сучасної мережі транспортних 

магістралей), у тому числі за рахунок збільшення висотності будинків та 

їхнього просторового ущільнення. За проектом Ле Корбюзьє, у Марселі 

було побудовано 17-поверховий будинок, забезпечений сонцерізами, 

необхідною соціальною інфраструктурою (магазини, бібліотека тощо).  

Зазначається, що у ХХ столітті в різних частинах світу було 

побудовано декілька міст на порожньому місці, у вигаданих формах 

функціоналізму з ознаками планування «ідеального міста» (наприклад, 

Бразиліа, нова столиця Бразилії). Урбаністи зазначають, що грандіозний 

національний проект втілив і недоліки попередніх проектів «ідеальних 

міст»: монотонність стандартних житлових масивів, порожнечу площ, 

акцентацію на новітніх, позбавлених багатогранності, формах архітектури 

та скульптури. Утім історична містобудівна традиція Бразилії, зрощена на 

колоніальному бароко, «проривалася» через засилля геометричних і 

спрощених форм. Столиця швидко стала «закритим клубом» для багатих 

прошарків населення, у місті не було місця людям, котрі не мали великих 

статків. Мерія здійснювала політику на виселення бідних у передмістя 

столиці, що перетворювалося на нетрі. Це, зі свого боку, призвело до нових 
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гуманітарних дискусій навколо соціокультурної спроможності «сяючих 

міст». 

 

 

3. 2 Філософія урбодизайну сучасних міст 

 

У модерній цивілізації місто стало її символом, переймаючи на себе як 

позитивні, так й негативні риси, що, зі свого боку, спричинило нові роздуми 

у напрямку філософського урбанізму (Вальтер Беньямін, Марсель Поете) 

[274; 444]. На противагу функціоналізму, розгортається ідея про архітектуру 

та містопланування як живий організм, що постійно адаптується до змін у 

середовищі (економічному, соціальному, політичному тощо). Філософський 

урбанізм спрямовується на вивчення того, як містяни взаємодіють із 

забудованим середовищем, тим самим поєднує дві площини: 

містопланування (зосереджене на фізичному проекті та управлінні 

містобудівними структурами) та міської соціології (досліджує міське життя 

та культуру). У дизайн-проекті кожного міста віддзеркалюється також їхня 

історія, й обумовлена нею пам’ять про місця, що зберігається протягом 

століть. Французький теоретик міського планування Марсель Поете, 

слідуючи віталізму Анрі Бергсона, відмічав, що у місті має бути відчуття 

живого організму, цілісності міської форми та розуму. Місто як «живий 

організм»  вимагає від містопланування «природного зонування», на основі 

«органічних потреб агломерації, що постійно розвивається». У якості 

основи для містопланування, що дозволить легше пристосуватися до 

індустріалізації та адаптуватися до соціальних потреб містян, М. Поете 

пропонував застосовувати античні структури [198, с. 157]. 

Наприклад, містобудівні трансформації Парижа ХІХ ст. та їх 

архітектурно-просторові моделі розглядаються цінним джерелом для 
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паризької культури загалом, з її соціальними, політичними, економічними 

моделями. Багато істориків міста стверджують, що основною мотивацією 

для масштабної реконструкції Парижа було те, що імператор Наполеоном III 

був переконаним послідовником Анрі Сен-Сімона і бажав перетворити 

місто на економічну столицю Франції, зробити його більш відкритим та 

світлим, здоровим та естетично привабливим, з покращеним транспортним 

рухом тощо. Інші історики оскаржують цей аргумент та критикують 

руйнування середньовічного міста «в ім’я прогресу», оскільки безперервне 

руйнування фізичного Парижа призвело до знищення соціального Парижу. 

Деякі критики та історики ХХ століття, зокрема Льюїс Мамфорд, 

стверджували, що справжньою метою міського перепланування (автор –

Жорж Ежен Осман) було стремління убезпечити місто від народних 

повстань, під час яких містяни розбирали бруківку та блоковули вузькі 

вулиці барикадами. Широкі бульвари дали армії більшу мобільність, 

ускладнило блокування вулиць із барикадами, та дозволило придушити 

Паризьку Комуну у 1871 році. 

Філософський урбанізм доповнює місце психологічною 

контекстуалізацією, особливо у сенсі розміщення. Спосіб розуміння місця 

через питання «де я?» стає еволюційно-суб’єктивним входом у географічний 

простір, а не статичною об’єктивною структурою. Вальтер Беньямін у 

своєму нарисі «Париж, столиця дев’ятнадцятого століття» звертає увагу на 

динамічний взаємозв’язок історико-культурного та архітектурно-

просторового композиційних елементів, що складають форму міста, 

відбиваються у конфігурації міських об’єктів. Зокрема, звертається увага на 

«міські осередки споживання» перекриті скляним дахом торгові пасажі, що 

об’єднують вулиці з інтер’єрами, – з погляду того, який «психосоціальний 

простір» вони утворюють. В. Беньямін розглядав їх в контексті особливого 

вуличного життя міста, що виявлялося у неспішних прогулянках 
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(фланеруванні). Через масштабні містобудівні реконструкції (шляхом 

руйнування старих кварталів, а також побудови широких вулиць і прямих 

дорожніх артерій), міські практики піших прогулянок бульварами за будь 

якої погоди зникають. 

Через взаємозв’язки між культурою та ландшафтом та їх 

трансформації у часі, визначається значна частина цивілізаційної історії 

загалом та міста зокрема. У другій половині ХХ століття новаторські течії 

модернізму гостро критикувалися через дискомфорт міського ландшафту. 

При всій прогресивності раціональних установок функціоналізму, 

спрямованих на формування здорового міського середовища та гігієнічного 

масового житла, в його ідеології вперше реальний замовник був замінений 

«усередненим мешканцем», потреби якого архітектором заздалегідь 

досліджувалися, оцінювалися і вираховувалися для типового проекту. 

Формування зовнішнього вигляду будівлі стало так само раціонально 

детермінованим. Забудова в стилі раціонального функціоналізму 

створювала гнітючий стан зневіри і одноманітності. Назріла необхідність 

повернути в архітектуру втрачену образність, яка і робила з різних 

архітектурних структур витвори мистецтва.  

Постмодерністи намагалися внести в архітектурні об’єкти фантазію та 

різні образні асоціації. На відміну від загальноприйнятого 

«інтернаціонального стилю», вони звертаються до унікальності 

навколишнього світу, особливостей ландшафтів, використовуючи при 

цьому останні успіхи будівельної індустрії. Найбільше постмодерністи 

критикували такі основоположні принципи модернізму, як функціональне 

зонування міст, аскетизм архітектурних форм і серійний підхід до 

проектування, відмову від творчої спадщини. Постмодернізм, зберігаючи 

функціонально-конструктивні основи будівлі, накладає на неї декорацію, 

взяту з будь-якого архітектурного стилю. Архітектура постмодерну 
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представлена такими неординарними будівлями, як «горбатий будинок» в 

Сопоті (Польща), «будинок-робот» в Бангкоку (Таїланд), «будинок-куб» в 

Роттердамі (Нідерланди).  

У постмодерному містобудуванні надається перевага вільній забудові, 

на відміну від регулярної, переважно симетричної модерної системи 

забудови, а також ретельному урахуванню особливостей існуючого 

конкретного міського середовища («контексту»). Постмодерним 

архітектурним формам властиве відродження (найчастіше еклектичне) 

історичних архітектурних систем і декору всіх видів (декоративна кладка, 

облицювання, рельєф, орнаментика, розписи тощо). Звертання до виразності 

стінового масиву, відродження активного силуету будівель (завершуються 

шпилями, фронтонами, мансардами) та відмовою від пласких дахів. 

Відроджуються історичні форми, відновлюються принципи історичної 

побудови композиції. 

Неоурбаністи переосмислювали принципи модерного урбанізму, що 

слідував філософії міста Ле Корбюзьє. Модерністські уявлення про міське 

планування, прогресивні для свого часу, дозволили створити досить 

розвинений функціональний простір. Особлива увага приділялася 

створенню розвинутої транспортної магістралі та комфортних пішохідних 

зон. Проте у наступні десятиліття, як зазначають самі архітектори, більшість 

з цих ідей не виправдалися. Мислимий спочатку цілісний образ міського 

життя, поступово розпадається, зокрема через автоцентричність 

(«магістральність») просторової структури міста. Виявилося, що 

автомобілізм породжує специфічний антропологічний режим використання 

простору, що розриває простір соціальної активності пішоходів, 

велосипедистів, дітей, які гуляють, або йдуть до школи, й загалом усіх, чия 

повсякденна активність є перешкодою для швидкісного автомобільного 

руху. Візуальним свідченням того, що у місті відбуваються трансформації 
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від автомобілецентричного до антропоцентричного розвитку, є якість 

пішохідної інфраструктури та її достатня ширина, порівняно з 

автомагістраллю. Видимою стає стратегія «променаду», формування 

простору для пішохідних прогулянок містом.  

Спостерігається подальший розвиток поняття урбан-місця (urban 

place) через суб’єктивний досвід.  У нарисі Мішеля де Серто «Гуляючи 

містом» [168] суб’єктивне міське середовище виробляється індивідуальною 

пам’яттю та перетворює міський ландшафт на міфічний текст. Есе М. де 

Серто підтверджує ідеї, сформульовані Анрі Бергсоном у «Вступі до 

метафізики», про неперервний потік людського досвіду, протиставленого 

дискретним знімкам одного і того ж досвіду [13]. Приклади, якими 

А. Бергсон оперує, це прогулянка містом, і контрастне порівняння – це 

континуум досвіду прогулянки містом проти серії окремих фотографій 

уздовж того ж маршруту прогулянок. М. де Серто розглядає вулиці як 

«порожні місця, в яких спить минуле». Вулиці для нього – невербальні 

алегорії, які викликають нашу пам’ять. Наголошується, що практики 

містобудування та містопланування ХХ століття нехтують таким способом 

мобільності, як ходьба. М. де Серто звертається до проблеми комунальної 

пам’яті про міські місця, що надає їм сенсу, та вуличний ландшафт 

(streetscape) що їх «огортає». Ця думка також інтерпретована Ребеккою 

Соліт [403, p. 5]. 

Наразі під впливом різних течій постмодерну відбувається пошук 

нових форм ревіталізації міст, проектування неантагоністичних агломерацій 

міських кварталів тощо. У питаннях урбаністичного дизайну звертається 

увага й на роль скульптури як елемента міського ландшафту. Скульптура є 

тим видом пластичного мистецтва, що створюється для розміщення та 

демонстрації у відкритих публічних ландшафтах. Відомо, що цей вид 

масового мистецтва, з його формами тривимірності, маси і об’єму, 
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переважає живопис (що, як правило, обмежується внутрішньою мовою). Те, 

чого потребує скульптура – це місця розташування, місця у прямому та 

образному сенсах. Скульптура потребує місця, щоб «бути», так і бути 

місцем. Місце є там, де є функція і значення просторової взаємодії. 

Скульптура не проектує віртуальний простір, відкриваючи вікно в 

безмежність, як, наприклад, пейзажний живопис; вона займає місце, 

рухається, накладається на локацію або її змінює. Скульптура займає 

реальний геопростір та є одним із важливих художніх засобів візуальної 

інтеграції міських ландшафтів. У ХХ ст. відбулася своєрідна реконфігурація 

живопису та скульптури, і скульптура стала визначальною силою у 

розгортанні художнього модернізму та постмодернізму. Кожен абстрактний 

рух у сучасному живописі мав свій скульптурний аналог.  

Скульптура одночасно може бути названа найбільш традиційним та 

найбільш інноваційним візуальним мистецтвом. Це також одна з 

найстаріших і найбільш суперечливих форм тілесної презентації. 

У філософсько-естетичних ідеях М. Гайдеггера, висловлених в його роботі 

«Мистецтво та простір», скульптура є тілесним втіленням місць. 

Філософ осмислює простір як «творення місць» та пропонує власну 

інтерпретацію ролі скульптури у трансформації простору. 

М. Гайдеггер розглядає скульптуру і художній простір через «оволодіння» 

загальним об’єктивним простором. Визнаючи, що речі є місцями, а не 

просто належать до місця, скульптура постає «втіленням місця». 

Замість традиційного уявлення про простір як порожній контейнер для 

дискретних тіл, пропонується розуміння тіла у світі відносин, а простір 

постає матеріальним середовищем реляційного контакту. 

Скульптура показує людині, як вона належить до світу, світу в розпал 

технологічного процесу, бездомності» [238]. 
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Для М. Гайдеггера, скульптурний об’єкт є місцем збирання, а не 

просто місцерозташуванням. Ще один спосіб побачити це – осмислити 

масштаб людської фігури порівняно з широтою простору. Одиночна фігура, 

особливо така, що стоїть як своєрідне свідчення чи спостережна 

присутність, змінює почуття місця загалом, дає нам почуття впливу 

сингулярного артефакту на місце. Еволюція гайдегерівського мислення про 

простір, просторовість і місце, й спосіб, у який філософ розглядав твори 

скульпторів, демонструє переосмислення зв’язку між тілом і простором 

[364]. М. Гайдегер зазначає, що скульптурні об’єкти є тілами, та наголошує 

на взаємній приналежності простору і тіла. Ці розмисли дозволяють 

мистецтву скульптури «доторкнутися» до людини; скульптура навчає, що 

означає бути у світі. М. Гайдеггер спонукає до переосмислення тіла, 

простору та зв’язків між ними, а також поглиблює концепцію тілесності.  

Урбаністи наголошують на вивченні просторових значень людських 

тіл у міському ландшафті. «Місце» включає в себе як фізичні, так і 

інституційні об’єкти, а також їх розміщення в реальному просторі. 

Воно також визначає саму скульптурну роботу як місце чи простір, що 

займає або «витісняє» певний об’єм. Це особливо актуально, коли мова йде 

про людське тіло або його скульптурне уявлення [353, р. 81–97]. 

Зазначається, що у традиційному містоплануванні скульптури часто 

були не самостійними мистецькими об’єктами, а у певний спосіб 

підпорядкованими архітектурі, будівлі ніби надавали їм «підтримку» та 

«захист». Архітектурні основи скульптури виражалися у тому, що 

скульптура була «прив’язана» до храмів, громадських будівель та 

пам’ятників. У модернізмі можна спостерігати розрив скульптури та 

архітектури. Водночас обговорювалися питання, щодо її «приналежності» 

до саду, архітектурної споруди, або розміщення для окраси міської площі. 

Урбаністи зазначають, що за умови існування узгодженості між 
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скульптурою та навколишнім середовищем, спостерігається візуальна 

цілісність міської локації, а містяни позитивно оцінюють такий 

ландшафт [398]. 

У ландшафтах більшості європейських міст розміщено багато 

скульптурних об’єктів, різних, як за своїми масштабами, так і за своїм 

художнім призначенням. Вони утворюють певне естетичне середовище. 

Специфіка «скульптурного середовища» кожного міста визначається його 

історією, культурними традиціями, а також самими містянами. Скульптура, 

розміщена у «правильному місці» може бути елементом творення 

естетичного або відображати особливі національно-культурні сенси. 

У міських ландшафтах розміщується монументальна, декоративно-паркова 

скульптура, а також сучасні арт-інсталяції. Монументальна скульптура 

нерозривно пов’язана із середовищем, в якому вона існує, і на відміну від 

монументально-декоративної скульптури, «живе» не в мікросередовищі, 

певній локації, а у ландшафті міста у цілому, як своєрідний інструмент його 

організації. Монументальна скульптура насамперед є громадянським, 

ідеологічно значимим мистецтвом, що звертається до загальнолюдських тем 

(релігійних чи політичних, громадянських), та якому зазвичай властива 

героїзація образу. 

Міська скульптура також має здатність мобілізовувати емоційні 

прояви людей, спонукати до певного відчуття простору. Скульптура, 

розміщена у публічному ландшафті, може спричинити різні стани: будучи 

занадто нав’язливою або занадто пасивною (статуя, як «місце для голубів»). 

Здається, ідеальне «серединне» місце для скульптури (як «геніальний 

локус»), дозволяє втілити у скульптурній фігурі дух місця, належати місцю 

та «активізувати» місце, втілюючи його особливий характер. Однією з 

найважливіших функцій міської скульптури є творення сенсу місця. Міські 

скульптури утворюють систему знаків урбан-ландшафту. Форма, функція, 
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місце встановлення міської скульптури можуть відігравати вагому роль у 

формуванні та узгодженні існуючої семантичної ідентичності міста. 

Успішний міський дизайн вимагає задоволення цінностей людської 

активності. Власне міський дизайнер повинен знати, що люди святкують, 

що люди пам’ятають і що вони пригадують, усе, що стосується 

символічних, культурних, історичних та сенсових аспектів міських локацій. 

Скульптура дозволяє впізнавати або відрізняти одні місця від інших, їх 

ідентифікація охоплює певний діапазон розпізнавання. Міська скульптура 

може функціонувати як символ, її розміри можуть домінувати у 

навколишньому ландшафті. Символічність скульптурних об’єктів 

підкреслюється й виразною формою. 

Міську скульптуру можна розглядати через специфіку їх контекстів: 

пам’яті, традицій, культури або орієнтації на сучасне мистецтво. 

В скульптурі відображається як пам’ять про історичні події, постаті, так і 

сучасність. Через скульптурні фігури висловлюється різне бачення фактів, а 

також культурні форми їх інтерпретації. Встановлення пам’ятника, 

переважно монументального, розглядається як імпульс-відповідь на питання 

«символічної репрезентації» (меморіалізації, увіковічення, збереження та 

підтримки пам’яті). Часто спрацьовує традиційне уявлення про те, що 

збереження пам’яті – це передусім пам’ятник, матеріальний об’єкт, символ, 

закарбований у камені. Отже, пам’ятник розглядається як втілена пам’ять. 

Значущим жанром в ієрархії публічної скульптури вважався історичний 

кінний пам’ятник на міській площі, фігура, що опосередковує соціальну 

значущість з почуттям соціальної солідарності та колективної ідентичності. 

Домінуючий образ такої скульптурної фігури часто покликаний 

впорядкувати просторову порожнечу. Така фігура часом є сингулярним 

артефактом, що змінює загальне відчуття місця.  
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У сучасних містах поряд з вертикально організованими, 

монументальними пам’ятниками на високих постаментах, виникають 

камерні міські скульптури, які мають ряд відмінностей у візуально-

естетичному та соціокультурному аспектах. Традиційну для пам’ятників 

класицистичну концепцію організації міського простору, в якій монумент є 

візуальною та метафоричною домінантою, змінює «інтеграційна модель» 

взаємодії місця і скульптури. Остання ніби «розчиняється» в 

урбаністичному ландшафті, оскільки встановлюється  без постаменту, 

подіуму. Такі художні об’єкти стають ближчими до глядача й 

урізноманітнюють міський ландшафт. 

У постмодерних урбаністичних арт-практиках змінюються підходи та 

засоби мистецького вираження, розширюються функціонально-рольові 

характеристики об’єктів, з’являються нові форми, яким властивий 

тимчасовий характер та, переважно, радикальний зміст та форма. 

Це різного роду інсталяції, тривимірні об’єкти концептуального характеру. 

Наприклад, в містах Україні стають поширеними такі святково-фестивальні 

інсталяції, як вертеп, велетенські писанки, а також льодові скульптури [66, 

с. 79–80]. Мистецтвознавці зазначають, що у переважній більшості таким 

інсталяціям властива виразна комерційна орієнтація та кітчевий характер.  

Окремим явищем у пластичному мистецтві стають «живі скульптури» 

на залюднених вулицях у туристичних містах (актори імітують статуї за 

допомогою гриму та статичності).  

Паблік-арт розрахований на комунікацію з глядачем, часто виконує  

функцію соціальної терапії, змушує глядачів думати та співпереживати. 

Міська скульптура має різних відвідувачів, зокрема, «нечитабельні» люди 

дивляться на ці об’єми. У контексті того, що функцією скульптури є 

передача повідомлення відвідувачеві, «читабельність» також є важливим 

чинником передачі та набуття сенсу в міських скульптурах. Скульптуру 
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можна розглядати як художнє середовище, де вона виступає способом 

спілкування, де митець інтелектуально висловлюється перед аудиторією.  

Для скульптури сталють суттєвими також «інші» виміри, що вкорінені 

не в фізичному, а в емоційному та інтелектуальному середовищі. 

Створюється тимчасова, провокаційна паблік-арт скульптура. 

Наприклад, американський скульптор Джоуел Шапіро створює у публічних 

просторах композиції з оживаючих архітектурних форм, що вступають у 

діалог із забудованим середовищем. Британський скульптор Ентоні Гормлі 

змінює емоційний контекст вулиць, фокусуючи увагу на людському тілі, 

його зв’язках із навколишнім середовищем і архітектурою. 

Міська скульптура впливає візуально та змістовно, спонукає до сенсів 

та ідентичності суспільства та міста. Загалом скульптури наповнюють буття 

міста різноманітними сенсами. У сучасних містах спостерігаються 

різноманітні творчі пошуки,  стильові та жанрові експерименти. 

Роль міської скульптури може здійснюватися у традиційній формі або 

сучасній, реалістичній чи абстрактній, концептуальній або досить простій, а 

також впливати на створення або зміну ідентичності, культури та сенсу. 

Наразі міська скульптура розглядається як спільна робота скульпторів, 

міських дизайнерів, ландшафтних дизайнерів та містобудівників, що 

здійснюється за підтримки та керівництва урбан-менеджерів. 

Зазначається, що, незважаючи на потужний інтерес різних вимірів 

урбан-дизайну, у культурній урбаністиці бракує розвідок, у яких робиться 

спроба культурного аналізу стратегій урбан-дизайну на прикладах окремих 

міст. Зокрема, серед тих міст, що заслуговують на спеціальну увагу, має 

бути і словенське місто Нова Гориця. Адже ті урбаністичні трансформації, 

які відбувалися у цьому місті за час його піввікової історії, містять 

надзвичайно цінний досвід, що потребує спеціального осмислення. Це місто 

має особливу унікальну урбаністичну історію від свого виникнення у 
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середині ХХ століття як соціалістичного модерного проекту-утопії до 

сьогоднішнього набуття особливої семантики – «міста єднання Європи». 

Нова Гориця територіально розташована на кордоні з італійським містом 

Ґоріція. Його історія розпочалася після Другої світової війни у 1948 році, 

коли за результатами Паризької мирної конференції, були встановлені 

кордони між Італією та Югославією, що розділили італійське місто між 

двома державами. У 2004 р. зі вступом Словенії до Європейського союзу 

Нова Гориця стала «місцем» руйнування «залізної завіси», географічних та 

культурних бар’єрів, а також європейського єднання. І ті урбаністичні 

трансформації, які відбувалися у цьому місті за час його піввікової історії, 

містять надзвичайно цінний урбоморфологічний досвід. 

Нова Гориця, розташовуючись на переважно периферійних просторах 

Горіції, вибудовувалася за принципами модерного урбанізму. 

Містобудування Нової Ґориці здійснювалося за планом Едварда Равнікара, 

архітектора, що наслідував філософію міста Ле Корбюзьє та амбітну ідею 

створення міста «великого і гарного, що буде сяяти» [436, s. 120]. Особлива 

увага мала приділятися створенню розвинутої транспортної магістралі та 

комфортних пішохідних зон. Модерністські уявлення Едварда Равнікара про 

міське планування, прогресивні для свого часу, дозволили створити доволі 

розвинений функціональний простір. Проте у наступні десятиліття, як 

зазначають самі архітектори, більшість з цих ідей не виправдалися. 

Мислимий спочатку цілісний образ міського життя поступово розпадається, 

зокрема через автоцентричність («магістральність») просторової структури 

міста.  

З часом образ міста-магістралі ставав усе менш привабливим, адже 

місто, комфортне для проживання, потребує співмірної з людиною стратегії 

міського руху, що виявляється у розвиненій мережі громадського 

транспорту та альтернативних видів мобільності (велосипедного і 
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пішохідного рухів). Урбан-перетворення міського дизайну Нової Гориці 

відбуваються на основі існуючої містобудівельної схеми з центральною 

магістраллю як своєрідного «хребта міста». У здійснюваних урбан-

реконструкціях центрального шосе міста окреслюється стратегія на 

«розгортання магістралі» у своєрідний дорожньо-транспортний пояс, у 

якому утворюється «спільний простір» для узгодженого руху машин, 

велосипедистів, пішоходів. Водночас встановлюються орієнтири для 

подальших трансформацій у напрямку організації простору для руху 

передусім мешканців, а не їхніх машин (з цією метою пропонуються 

проекти місць для паркування, що будуть розміщені «нижче рівня газонів»). 

Облаштовано ландшафт для пішохідних прогулянок містом, який з’єднує 

південну й північну частину міста. У південній частині організовано 

спеціальні локації з метою поєднати «шкільні маршрути», житлові зони та 

подовжити піші, велосипедні маршрути до торгівельного центру Qlandia. 

Північну частину (вулицю Ф. Ер’явчева) поєднано з центральною, чим 

символічно встановлюється зв’язок з меморіальним ландшафтом міста, бо 

саме там розміщена скульптурна алея вшанування історичних постатей [214, 

с. 179]. 

Візуальним свідченням того, що у місті відбуваються трансформації 

від автомобілецентричного до антропоцентричного розвитку, є якість 

пішохідної інфраструктури та її достатня ширина, порівняно з 

автомагістраллю. У сучасному урбан-дизайні центрального шосе Нової 

Гориці спостерігаємо якісне облаштування пішохідних зон та вуличної 

мережі смуг для безпечного велоруху. Важливо, що безпечний рух 

пішоходів та велосипедистів забезпечується також створенням 

безбар’єрного середовища, що робить місто доступним для вразливих груп 

мешканців (людей літнього віку, батьків з малолітніми дітьми, осіб з 

обмеженою рухливістю та ін.). Отже, з погляду філософії турботи міський 
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магістральний ландшафт перетворюється на дружній, місце для зустрічей та 

інтеграції міського життя. Урбаністичні практики Нової Гориці змінюються 

так, щоб відповідати новій урбаністичній стратегії щодо створення 

привабливого громадського простору, що спонукає до колективної 

взаємодії, що, зі свого боку, актуалізує питання творення «впізнаваних 

мікропросторів» («mikroambienti») [396, s. 55].  

Цілком логічними у міських трансформаціях Нової Гориці виглядають 

практики облаштування пішохідних просторів, що доповнюють 

модерністську схему магістралі. Формуються локації для повсякденного 

буття мешканців із врахуванням ідеї про «зелене місто». Горизонтальними 

лініями «з’єднуються» в одній площині місцеві зелені насадження, зокрема 

сосновий ліс, та міська площа (Bevkov trg.). Постмодерні «зелені» рішення в 

урбан-дизайні контрастують з чітко структурованими «зеленими 

компонентами», типовими для модерністського міста, у вигляді лінійної 

висадки дерев уздовж шосе. Новий зелений простір розгортається також 

через квіти, що одночасно з мікропросторами, формують символічний світ 

міста. Мова йде про троянди, які набувають ролі символу Нової Гориці 

(завдяки унікальній колекції бурбонських троянд (другої за величиною в 

Європі), розміщеній в саду Францисканського монастиря Костаньєвіца) 

[214, с. 180]. 

Через організацію урбаністичних ліній для мікровзаємодій, що 

перетинають Магістраль, утворюється нова більш опукла топографія міста. 

Горизонтальні просторово-архітектурні рішення важливі для структурованої 

різноманітності та єдності міста, його ідентичності та розвитку 

громадянської активності мешканців. Шукаються також дизайн-рішення, 

щоб зробити будівлі, що уособлюють державну/муніципальну владу, більш 

відкритими для комунікацій з мешканцями. Розвиваються практики 

організації відкритих просторів на рівні будинків і прибудинкових 



 

220 

територій. Наповнення таким змістом міського простору утворює умови для 

його ревіталізації та забезпечення «повсякденної впевненості» мешканців у 

їх щоденних життєвих практиках.  

Художні інтервенції у вуличний простір міста здійснюють різні 

суб’єкти творчості: вуличні незалежні художники, дизайнери (у діяльності 

яких поєднано маркетингову прагматику і творче самовираження 

художника); компанії, що використовують вуличний простір з рекламною 

метою, органи місцевого самоврядування тощо. Одним із сенсів діяльності 

вуличного художника в контексті трансформацій міста є ревіталізація 

маргінальних локусів (пустирі, зруйновані будівлі і т. ін.) за допомогою 

художньої мови та креативних практик. 

У такій ситуації стає цінним «втручання» художника у простір та його 

здібності до творчого перетворення міського простору. Творчість одночасно  

постає простором презентації митця, місцем звучання його голосу та його 

стремлінням здійснювати ревіталізацію публічних просторів, орієнтуючись 

на врахування інтересів різних соціальних груп мешканців. Митці шукають 

оригінальні дизайн-рішення для перетворення щоденних життєвих практик 

міського життя. І в результаті знайомий простір мешканці сприймають по-

новому, він «оживає». Арт-митці, «оживляючи» публічні місця, тим самим 

сприяють виникненню просторової зацікавленості містян та спонукають 

перехожих до активності. У просторі вулиць як спільному середовищі 

містян, вибудовуються зв’язки з іншими, із соціумом. Отже, публічне 

мистецтво, виходячи за межі «чистої» естетики, стає одним із значущих 

каналів міської комунікації.  

Публічне мистецтво вирішує завдання творчої трансформації 

одноманітних міських просторів шляхом використання широкого спектру 

художніх практик. Новогориціанський  дизайнер і художник Юрe Пош 

оновив і збагатив новим змістом тунель (Kostanjeviški tunel), що через своє 
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розташування поблизу італійсько-словенського кордону не 

використовувався півстоліття, та почав облаштовуватися для руху 

пішоходів та велосипедистів лише після проголошення Словенією 

незалежності. Митець здійснив оригінальну художню інтервенцію з 

екологічним забарвленням, використавши для декорування тунелю 

пластикові пляшки, розрізані у такий спосіб, що стали схожими на квіти. 

Завдяки художньому втручанню тунель «зацвів» 5 000 маргаритками [214, 

с.181]. 

Художні інтервенції у міський простір Нової Гориці також пов’язані і 

з творенням повідомлень через образні висловлювання, які доносять до 

мешканців актуальні смисли. Поетика вулиці Ер’явчева супроводжується 

соціально-політичною критикою та закликом до діалогу. 

Смислове наповнення міського простору стає предметом художніх 

інтервенцій Мірка Братуша. У важливий момент світоглядного «зламу» 

історичних ідеалів словенців цей художник самим актом виходу зі студії 

свідомо відкрився комунікаціям з громадським простором. 

У новогориціанській громаді викликали гарячі дискусії щодо доцільності 

зберігання пам’ятників соціалістичного періоду у публічному просторі міста 

між тими, хто був прихильниками ідеї про необхідність залишити їх на своїх 

місцях і тими, хто висловлювався за їхнє «видалення» з центральної вулиці 

(а можливо, навіть знищення). Для Мірка Братуша скульптура 

соціалістичних часів бачилася як обмежене за своєю ідентичністю явище. 

Проте він стверджує, що ця ідентичність має бути не відкинута, а 

рефлексована. Зокрема, пам’ятники національно-визвольної боротьби, 

переставши бути емблемами панівної ідеології, мають отримати нову оцінку 

на символічному рівні. З цією метою автор привносить абсолютно новий 

фокус у символічний простір вулиці Ф. Ер’явчева своєю скульптурою 

«мультиголови» («Spomenik N.G.», 1999). Художні прийоми, використані 
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скульптором, – карнавальність, гра, гумор – протиставляються пафосу, 

серйозності, симулятивності офіційних пам’ятників. Скульптор іронічно 

зазначав, що коли був у безпосередній близькості до скульптурних 

зображень цих «поважних мужів», звернув увагу на голову Симона 

Грігорчича, що скривлено висіла назад, з покладеною червоною гвоздикою 

[264, p.172]. Його мистецька інтервенція (антипам’ятник) у міський текст, як 

реакція на звичайні скульптурні портрети, допомагає уникнути 

однозначності, наповнює їх іншими трактуваннями та сенсами. Разом із тим, 

така спроба поєднати політику та естетику звертає на себе особливу увагу й 

через те, що художник, пропонуючи своє бачення, демонструє й 

громадянську відповідальність за «інформаційне заповнення» спільного 

простору вулиці.  

Варто також зазначити, що художні інтервенції у міський простір 

Нової Гориці  окреслюють й нові виміри колективної пам’яті, а також 

значущі цінності, передусім свободи, завдяки руйнуванню «залізної завіси». 

Знакова подія у новітній історії Словенії – вступ до Європейського союзу 

(2004) – була особливим способом втілена у міський простір: не 

меморіальною дошкою або пам’ятником, а великою мозаїкою (160 м2) на 

реконструйованій площі, тепер вже умовно розділеній між Новою Горицею 

та Горіцією. Площа Європи (Evropski Trg.) стала «місцем зустрічі» 

мистецтва і політики, національної та європейської ідентичності. 

Архітектурний дизайн площі став результатом спільної роботи двох 

муніципалітетів із 2004 року до 2007-й рік, коли Словенія приєдналася до 

Шенгенської угоди. Площа Європи стала яскравим виявом топосу свободи 

та європейської єдності [214, с. 181]. Два міста, розміщені по різні боки 

словенсько-італійського кордону, долають географічні та культурні бар’єри. 

Муніципалітети Горіції і Нової Гориці спільно виконували реконструкцію 

площі, узгодивши знесення частини стіни державного кордону. 
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Створення проекту реконструкції площі було довірено горіційському 

архітекторові Романо Шнаблу, який мав врахувати модерні традиції Макса 

Фабіані, який проектував цю площу на початку ХІХ ст. 

На площі символічно, із використанням кам’яних плиток, маркується 

історична лінія кордону, встановлюється велика мозаїка авторства Франко 

Вікетті, що прикрашена по центру двома металевими пластинами з 

написами словенською та італійською мовами. Зрештою, утворився 

надзвичайно привабливий громадський простір, що часто використовується 

для різноманітних творчих перфомансів, а також громадсько-політичних 

акцій. Важливо, що площа є простором для значущих висловлювань та 

місцем-символом змін – свідомості, шкали цінностей і життєвих орієнтирів. 

Загалом мистецькі інтервенції у міський ландшафт, висвітлені на 

прикладі Нової Гориці, демонструють їхню роль не тільки через творення 

естетичного у місті, а й через артикуляцію «інших» голосів у публічному 

просторі, як важливі комунікативні практики. Філософський аналіз 

культурного контексту урбаністичних стратегій та трансформацій 

публічних просторів Нової Гориці засвідчив, що:  

- у фокусі концептуальних змін філософії міста від модерної до 

постмодерної міський простір трансформується у напрямку додавання до 

плоскінної автомобілецентричної геометрії нових просторових 

антропоцентричних рішень; 

-  реалізація дизайн-стратегії щодо облаштування публічних просторів 

на концептуальній основні нового урбанізму дозволяє підвищити якість 

повсякденного буття мешканців та окреслити «партисипативний простір» 

громадянсько-політичної відповідальності міської громади; 

- мистецькі інтервенції у публічний простір не тільки демонструють 

нові форми творчого обміну художника з аудиторією, а й спонукають 

громаду до осмислення/переосмислення минулого, формуючи ментальний 
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простір для значимих смислових контекстів; вулична скульптура постає як 

заклик до творчої активності містян, подолання пасивного розуміння свого 

місця у місті. 

 

 

3.3  Ландшафт міста у контексті філософії безпеки 

 

Урбаністичний фокус гуманітарних дискусій про «життєвий простір» 

породжує й дискусію про «безпечне місто» (safe city) [265].  Забезпечення 

відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст – одна з 

Цілей сталого розвитку ООН (ціль 11), що, передбачає, зокрема, вирішення 

завдань у сфері організації безпечних транспортних системам на основі 

підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема розширення використання 

громадського транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто 

перебуває в уразливому становищі, жінок, дітей, інвалідів і літніх осіб» 

(11.2);  «забезпечити загальний доступ до безпечних, доступних і відкритих 

для всіх … громадських місць, особливо для жінок і дітей, літніх людей та 

осіб з інвалідністю» (11.7). здатність протистояти стихійним лихам (11.b) 

Сьогодні зазначається, що місто має бути таким, щоби не шкодити 

фізичному, психічному, соціальному здоров’ю.  «Безпека», за своїм змістом, 

передбачає не тільки відсутність небезпеки, а й наявність стану захищеності 

життєво важливих інтересів. У фокусі урбаністики перебувають фактори 

комфортного міського середовища, здатні забезпечувати своєрідний ґрунт 

для «відтворення і розгортання особистості». 

Вихідна ідея про місто як «безпечний простір для усіх» вимагає 

спеціального філософсько-антропологічного осмислення. «Антропологічне 

коріння» феномену безпеки визначається також через його співвідношення з 

буттєвою потребою людини у самоактуалізації. Осмислення безпекових 

параметрів міського ландшафту спонукає звертатися до вітальних та 
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ціннісних смислів міста, аналізу ландшафтних обмежень у виявленні 

містянами особистісних потенцій, різноманітного досвіду. Ландшафтний 

вимір дослідження безпеки міста має, зокрема, враховувати архітектурно-

просторові особливості та дизайн міст (традиційних, індустріальних, 

постіндустріальних), що виявляється особливостями як архітектурного 

ландшафту, а й ментального (у якому спостерігається відмінність у 

ставленні до концепту безпеки). Важливими також є дослідження 

антропологічних параметрів урбаністичного простору, пов’язаних із 

можливостями мешканців реалізувати свої «права на місто».  

«Безпекова» концепція експлікується на «антропогенне середовище» 

європейських міст [265]. Розроблено трикомпонентну модель моніторингу 

безпечності міста (SAP model): «сприйняття безпеки», «урбан-привабливість 

і просторова поведінка», «політичні реакції» [265]. Просторову 

привабливість міста пропонується аналізувати секторально, виокремивши 

локації для проживання і роботи, території мобільності, «об’єкти для 

відвідувань». Зазначається, що феномен мобільності дозволяє краще 

розуміти міські процеси загалом [352], і зокрема, з погляду безпечності 

міста для жінок [442]. 

В урбаністично-антропологічних дослідженнях, що виконувалися під 

впливом класичної соціології  Георга Зіммеля, Макса Вебера, індустріальне 

місто постає, з одного боку, територією свободи особистості, з іншого – 

ізоляції, конфлікту. Соціологи звертають увагу на те, що сучасною 

тенденцією перебування людини у місті є слабкість зв’язків, відчуження (як 

соціальне, так і архітектурно-просторове), що супроводжується страхом. 

Також урбіцид набув поширення в епоху глобалізації та прискореної 

урбанізації, наслідком яких стало знищення існуючих міських тканин. 

Критики реструктуризації міст у США 1960-х роках писали про міські 

реструктуризації (і знищення) в таких міських районах, як Бронкс у 



 

226 

Нью Йорку, і підкреслювали вплив перепланування на формування 

агресивного соціального досвіду у місті. 

Загалом використання просторового підходу дозволило дослідникам 

(П’єру Бурдьє, Мішелю Фуко, Пітеру Бергеру, Жану Бодрійяру, Жилю 

Дельозу) окреслити специфічні місця як «поля зв’язків» міста (з 

виробництвом, споживанням, повсякденням, культурою тощо).  

Епістемологічний інтерес до просторового осмислення міського буття 

виявляється через дослідження питань «виробництва соціального 

простору», зокрема, Ґеза Хелмз пропонує творення безпечних міських 

центрів через трансформації індустріальних міст [328]. Теоретико-

архітектурне бачення соціокультурних просторів (планування, дизайн) 

дозволяє антропологам розширити власний концептуальний інструментарій 

через звернення до просторів символічного насильства у містах [161]. 

Екзистенційний фокус дослідження безпеки розглядається через 

проблему «страху перед містом» (Стів Мейсек «Міський кошмар, медіа, 

праві та моральна паніка навколо міста») [131, с. 148]. Людина та її страхи 

презентовані у роботі Зиґмунта Баумана «Глобалізація. Наслідки для 

людини і суспільства». Філософ-постмодерніст висвітлює глобальну 

тенденцію посилення людських тривог, пов’язаних із «ендемічною 

незахищеністю», й одночасно – «заклопотаністю особистою безпекою» [9, с. 

85–90]. Екзистенційна безпека людини постає викликом сучасному світу – 

люди прагнуть цієї безпеки, але не можуть її здобути. У вітчизняній 

науковій думці до страху як онтологічної ознаки сучасного суспільства, 

звертається Олена Андрієнко [5], Михайло Мовчан [122], Анна Хвиль [241].  

Важливими для розуміння життєвого простору стають дискурси 

«тіла», що спричиняють виникнення поняття «втілений простір» (embodied 

space) у розумінні втіленої екзистенційної реальності [357]. «Переміщення» 

кордонів тіла аналізуються з погляду концепцій ненасильства, зокрема, 
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втілення жіночого «права на місто», декларованого міжнародними 

конвенціями, як право жінок «жити без насильства, як в публічній, так і 

приватній сфері» [94, с. 50]. У вітчизняній гуманітаристиці 

загальнофілософську концепцію трансформації насильства в ненасильство 

запропоновано Володимиром Фуркалом [236]. Феномен безпеки як об’єкт 

аксіологічної рефлексії представлений у дослідженні Віктора Горлинського 

[50]. Разом із тим для вітчизняної урбаністики залишається невирішеним 

завдання ідентифікації топосів міст у діапазоні безпечні-небезпечні, з 

антропологічного погляду (виявлення суб’єктності мешканцями). Саме тому 

сьогодні зростає потреба у розвідках щодо організації оптимального 

міського середовища, яке органічно відповідає на потреби городян, що, зі 

свого боку, потребує спеціального дослідження антропологічного контексту 

міського простору. 

Антропологічний фокус дослідження урбаністичного простору, 

вимагаючи уваги до місць, де «виробляється» людський досвід, висвітлює 

проблеми міста як місця мобільності, повсякденних практик – «місця, що 

практикується». Урбаністичний простір надає форми цьому досвіду, задає 

шкалу цінностей, зокрема, говорячи про те, чого хочуть люди найчастіше 

згадують про мобільність, про вільний вибір місця проживання, подорожі 

тощо. Отже, свобода вибору набуває просторового виміру. Зиґмунт Бауман 

зазначає: що «добре жити» означає перебувати в русі, а точніше відчувати 

приємну впевненість через можливість залишити будь-яке місце, у якому не 

хочеться більше залишатися [9, с. 83–92]. 

Урбаністичний ландшафт також стимулює до його особливого 

сприйняття – у фокусі безпеки/небезпеки.  Виявлення факторів безпеки 

відбувається у певному просторовому контексті та оцінюється із 

урахуванням різноманітного повсякденного досвіду містян. Зазначається, 
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що простір, «зайнятий» тілом, й перцепція цього простору може бути 

означена відчуттями небезпеки під час перебування у міських локаціях. 

Перцептивна оцінка мешканцями онтологічного рівня загрози від 

їхньої присутності у міських просторах може виявлятися через страх [440] – 

«стан, який виражає невпевненість у пошуках надійності, зумовлений 

дійсною чи уявною загрозою біологічному або соціальному існуванню і 

благополуччю людини [122, с. 96]. У культурфілософських інтерпретаціях 

мегаполісів з’являються апокаліптичні образи «катастрофи особистості у 

великому місті» (зокрема, Париж – «Сучасний Вавилон» для В. Винниченка, 

Нью-Йорк – «ідеальний епіцентр кінця світу» для Ж. Бодріяра). 

 «Страх простору» може виявлятися у сприйнятті вулиці чи окремого 

міського району, особливо у темний період доби, як загрози особистій 

безпеці. 

Страх, зі свого боку, активізує механізми фізичного, психологічного 

захисту (сигналізація, камери спостереження в житлових кварталах, охорона 

в під’їздах багатоквартирних будинків тощо) й продукує специфічний 

простір – за Зиґмунтом Бауманом, «дім, замкнений зсередини». Соціолог 

пояснює атмосферу незахищеності у «домашньому просторі» через 

неоднозначний, непередбачуваний образ незнайомця [9]. 

Крім того, бажанням тримати незнайомців на відстані обумовлена певною 

мірою, й специфіка сприйняття мешканцями публічних просторів міста. 

«Страх відкритого простору» виявляється у сприйнятті вулиці чи окремого 

міського району як загрози особистій безпеці [5, с.158], зокрема, 

«неблагополучні райони» (міські гетто) постають як «інкубатори» 

злочинності і злочинців. Злочинність зазвичай ототожнюється з місцевими 

«декласованими елементами» (найбільш поширені категорії злочинців, 

«виставлених» на загальний огляд, належать до «низів» суспільства). 

Територіальне відокремлення (сегрегація) стає для міста «середовищем 
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ризику». Наприклад, для американців, мешканців передмість (neighborhood), 

символічним простором небезпеки стало «внутрішнє місто» (inner-city) – 

«інфернальний простір розгулу злочинності і морального занепаду» [131, 

с.149]. Джерелом «страху, який живе у місті» може виступати своєрідна 

«демонізація» районів (Борщагівка у Києві  [131, с. 150], Москалівка у 

Харкові). 

Загалом просторову небезпеку можна вимірювати шкалою соціальної 

дистанції, ставленням особи до певної соціальної групи, ступенем 

«прийнятності» іншої людини. Джерелом «страху, який живе у місті» може 

бути й екзистенційний страх, що породжується відчуттям відчуженості від 

перебування у місті. Відчуження виявляється у відповідних переживаннях 

суб’єкта: почуттях відокремленості, самотності, відсутності можливостей 

(або самозаперечення), втраті контакту з іншими (зокрема, така форма 

страху міста є доволі типовою для мігрантів). «Страх відкритого простору» 

може набувати різноманітних форм, що породжені загрозами і небезпеками: 

фізичному, соціальному (через виникнення почуття відчуженості), 

ментальному (через символічне насильство). 

Серед найактуальніших чинників небезпеки у місті «якість і зміст 

архітектурного середовища». Ознаки «безладу» у ландшафті (наприклад, 

сміття або графіті) змушують людей відчувати себе менш безпечно, менш 

впевнено у публічному місці. Просторову небезпеку у місті здатні також 

утворювати малі архітектурні форми, які сприймаються як символічне 

насильство, або будівництво офісів в історичній частині міста, що 

супроводжується руйнуванням архітектурних пам’яток (а з ними й 

руйнування зв’язку мешканця з міським ландшафтом). Джерелом небезпеки 

є наявність архітектурно-просторового хаосу: стихійної забудови міст; 

оформлення урбаністичного простору, позбавленого естетичного смаку 

(у тому числі з візуальною та звуковою рекламою) [161]. 
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Архітектурно-просторові форми міста через специфічне символічне 

навантаження можуть розглядатися як чинник національної 

безпеки. Наприклад, тотальна присутність в українських містах пам’ятників 

російсько-радянської маскулінності утворює «архітектуру страху». Мова 

йде про пропагандистське архітектурне середовище, де організовували 

масові ритуальні акції, демонстрації, паради та інші ідеологічні дії, 

формували «радянську людину» (homo soveticus). За задумом ідеологів і 

архітекторів тоталітарного режиму, велика центральна площа утворювалася 

шляхом руйнування звичної планувальної структури міста, а також 

символічних місць (церков, монументів тощо) [244, с. 285]. Тоталітарні 

архітектурно-просторові рішення постають прикладом символічного 

насильства. 

Безпекова проблематика представлена також у феміністичних 

дискурсах, спрямованих на подолання насильства щодо жінок [408].  

Слід також зазначити, що урбан-антропологічне осмислення 

безпекових параметрів життєвих просторів може здійснюватися шляхом 

компаративного аналізу індустріального та постіндустріального міста. Якщо 

для індустріального міста і його закритої спільноти безпека є базовою 

цінністю, то у ціннісній шкалі постіндустріального міста з його креативною 

спільнотою безпека посідає нижчий рівень, ніж потреби у самоактуалізації. 

У креативному місті публічний простір має бути не лише безпечним й 

забезпечувати «повсякденну впевненість», а й здатним підтримувати 

культурно-творчу діяльність мешканців. Якщо публічні простори добре 

виконують свою роль (рекреаційну, комунікативну та ін.), то місто має 

необхідну платформу для активного життя, в іншому випадку – там може 

«поселитися» страх й міські ландшафти ризикують стати небезпечними. 

Звертаючи увагу на те, що виявлення та задоволення онтологічної 

потреби у безпеці відбувається у певному просторовому контексті, не можна 
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ігнорувати й те, що міський простір є втіленням різноманітного досвіду 

містян. Крім того, широкий спектр індивідуальних характеристик впливає 

на сприйняття безпеки. Зокрема, «параметри» «жіночого простору» часто 

актуалізуються у діапазоні «між загрозою фізичного насильства й відсіччю 

можливим посяганням» [9, с. 85].  

Жіночий «страх перед злочинністю» часто переживається як «страх 

сексуального насильства». Реакція жінок на «страх злочину» зазвичай 

виявляється у свідомій ізоляції у власній оселі, що, у свою чергу, вказує на 

сталу тенденцію просторової несвободи жінок у місті. Утім й дім може 

стати джерелом насильства для жінки. У такій ситуації важливо, щоб місто 

надавало притулок для жінок, що потерпають від домашнього насильства. 

Феміністична урбаністика наголошує, що жіночий «страх перед 

злочинністю» часто переживається як «страх сексуального насильства». 

«Досвід жінок» у місті охоплює не тільки можливість фізичного 

насильства відносно до них, а й психологічного (наприклад, через існування 

символічного простору сексистської реклами).  У феміністичній урбаністиці 

звертається увага на особливості просторової поведінки жінок – ухилення 

від перебування на вулиці після настання темряви. Адже мова йде про 

обмеження доступу жінок до основних міських послуг, наприклад, 

культурних і рекреаційних.  що «змушує жінок відмовлятися від низки своїх 

потреб і можливостей (відвідувати різноманітні громадські заклади, мати 

роботу у нічний час, спілкуватися з друзями і т. ін.» [408]. Це знижує їх 

можливості у соціальних комунікаціях, бути залученими до навчання, 

роботи та громадського життя. Це також негативно позначається на їхньому 

здоров’ї і рівні добробуту. 

У феміністичних інтерпретаціях безпеки також розвивається ідея 

символічного насильства через «маскулінність» публічних просторів міста 

(асоціюється з «men`shouse») [282]. Звертається увага на те, що у модерному 
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місті жінка часто маргінальна, її простір – дім, замкнений ззовні чоловіками, 

натомість вулиці – небезпечна територія з усіма гендерними асоціаціями 

[422, р. 33]. Феміністи також відмічають «витіснення» жінки за допомогою 

різних видів насильства у сферу домашнього господарства, тоді як 

публічний простір міста привласнено чоловіками. «Домашня» сфера жінок 

асоціюються з їх репродуктивною роллю та «мінімальною інституалізацією 

й локалізацією режиму активності» [374]. 

Презентуючи жіночу суб’єктність як іншу по відношенню до 

чоловічого типу суб’єктивації в культурі (Симона де Бовуар), феміністська 

філософія торкається питань розробки концептуальної моделі для розуміння 

створення місць безпечної «присутності» жінки, яка виконує репродуктивні 

ролі. Зокрема, актуальним стає «дорожній дискурс» через небезпеки, з 

якими жінки стикаються під час переміщення містом з дітьми у дитячих 

візочках. 

Феміністський дискурс тіла оперує філософією жіночих вражень, а 

також способів присутності й включеності у місто. Ставиться питання про 

екстатичний вихід фемінного за межі традиційного простору «дому» у 

публічний простір, де жінка може реалізувати свою особистість і мати свій 

власний «авторський голос» [374, р. 228]. 

Загалом сучасне місто має бути здатним «зробити вулиці безпечними» 

з урахуванням специфічних потреб різних категорій 

мешканців. Тому цілком логічною виглядає ідея творення сучасного міста 

як «безпечного простору для усіх». Крім того, що публічний простір міста 

(площі, сквери, дворові території багатоповерхових будинків тощо) має 

бути відкритим та доступним для усіх мешканців. Оскільки «безпека», за 

своїм змістом, передбачає не тільки відсутність небезпеки, а й наявність 

стану захищеності життєво важливих інтересів, антропологічний контекст 
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міського ландшафту враховує онтологічне навантаження «безпеки» – як 

вияв якості буття людини. 

Сьогодні спостерігаємо, як під впливом різних течій постмодерну 

відбувається пошук нових форм ревіталізації міст, у тому числі за 

допомогою урбан-дизайну, проектування неантагоністичних агломерацій 

міських кварталів. Так, Крістофер Олександр пропонує теорію про природу 

людино-орієнтованого дизайну. Він наголошує, що архітектор, проектуючи 

міські простори, не може займати нейтральну позицію, а має бути чутливим 

до потреб тих, хто буде користуватися спроектованими місцями. Більше 

того, він зазначає, що людська природа, людські відчуття є фундаментом 

архітектури [255]. «Міська тканина» має поліпшуватися,  у напрямку 

здатності відповідати на реальні потреби сучасних людей. Гарне міське 

планування не означає створення дистанцій між людьми, а об’єднує їх 

особливим чином, щоб підвищити їх задоволеність від перебування у 

публічних місцях.  Урбан-дизайнери орієнтуються на включення дійсно 

громадських просторів у рельєфи вулиць [395].  

У сучасному урбан-дизайні спостерігаємо якісне облаштування 

пішохідних зон та вуличної мережі смуг для безпечного велоруху. Важливо, 

що безпечний рух пішоходів та велосипедистів забезпечується також 

створенням безбар’єрного середовища, що робить місто доступним для 

вразливих груп мешканців (людей літнього віку, батьків з малими дітьми, 

осіб з обмеженою рухливістю та ін.). 

Проведений філософсько-урбаністичний аналіз засвідчив просторову 

різнорідність безпеки, як на фізичному, соціальному, так і ментальному 

рівнях. Когнітивна матриця безпекового простору міста актуалізує питання 

інклюзії та поваги до суб’єктного розмаїття, особливих практик соціально 

вразливих груп містян. Ціннісним орієнтиром урбаністичних розвідок 

мають стати ідеї перетворення небезпечних практик «втіленого простору» 
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на безпечні. Антропологічний вектор безпеки/небезпеки дозволяє оцінювати 

існуючі міські ландшафти через їх потенційні можливості (або обмеження) 

для виявлення суб’єктності мешканців. 

Варто також зазначити, для вирішення проблем безпеки міських 

ландшафтів рекомендовано застосовувати інформаційно-комунікаційні 

(ІКТ). Наразі планувальники міст надихаються концепцією цифрового 

«smart city» у прагненні зробити міські ландшафти комфортними і 

безпечними для життя усіх містян. Феномен «безпечне місто для усіх» ця 

технологічна вимога має бути актуалізована для усіх цільових завдань. 

Серед існуючих ефективних технологічних інструментів звертається увага 

на електронне мапування. Потужним інструментом для безпекового 

моніторингу міст є ГІС-мапування. Адже ГІС дозволяють ефективно 

збирати, обробляти та інтерпретувати різноманітні бази міських даних, а 

також приймати обґрунтовані рішення. Робота із шарами карти (вибір та 

відображення тем для візуалізації) дає можливість комбінувати шари таким 

чином, щоб актуалізувати різні соціально важливі контекстні данні. 

Для творення безпечних ландшафтів міст використовуються технології 

ГІС, що спроможні формувати багатошарове відображення. ГІС дозволяють 

конструювати різноманітні соціально-чутливі шари на одній мапі. Кожен із 

цих шарів інтегрує та репрезентує різні типи інформації і даних, що 

ідентифікують рівень якості міського ландшафту, у тому числі з погляду 

задоволення потреб різних соціальних груп. 

ООН-Хабітат фокусує увагу на необхідності враховувати особливі 

потреби жінок, дітей та молоді в безпечних та здорових умовах життя, 

зокрема у належному житлі для усіх [419]. Актуалізована також 

необхідність забезпечити повну доступність міської інфраструктури для 

людей з інвалідністю. 
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В умовах, коли існує широкий доступ містян до ГІС-додатків, міста 

мають можливість актуалізувати значущі для соціальної інклюзії контекстні 

дані та візуалізувати їх окремими шарами міської ГІС-карти. Фіксація 

соціальної форми через ГІС-фокус дозволяє окреслити існуючий 

«соціальний ландшафт міста» та здійснювати соціально-просторове 

планування на принципах балансу інтересів соціальних груп. ГІС-карта 

може бути каталізаторам міських дій з підвищення якості міського 

ландшафту шляхом розробки інклюзивних параметрів, які безпосередньо 

відповідають унікальним контекстам і потребам окремого міста. 

Соціально інклюзивними є такі ГІС-шари міських ландшафтів: 

– «ландшафт мобільності». Спеціалізована карта дозволяє інтегрувати 

інформацію щодо якості просторового середовища міста для вуличної 

мобільності. Наявність у конкретних локаціях скошених бордюрів, з’їздів, 

сходинок покращують рух пішоходів, особливо вразливих соціальних груп 

(батьків з маленькими дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю). 

Такі локації, як необлаштовані місця для очікування громадського 

транспорту, є ненадійними маршрутми, роблять містян вразливими і 

незахищеними. Важливо, що кожна точка на карті є представленням набору 

атрибутивної інформації, зібраної волонтерами проекту безпосередньо на 

місці. Дані підтверджені візуалізацією (фотознімком об’єкта). Гео-

просторова інформація цієї карти може бути розширена через 

характеристики мобільності дітей шкільного віку. Адже «батьківські 

страхи» часто пов’язані, наприклад, з тим, що діти до школи ходять через 

нерегульований перехід (без світлофора), або де відсутня розмітка для 

пішохідного переходу.  

Інноваційні способи застосування технологій дають можливість 

формувати смарт-ландшафт міста [149]. Інноваційні способи 

застосування технологій дають можливість формувати в смарт-містах 
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всеосяжність і «дружнє місто», зокрема відносно осіб похилого віку (які 

нерідко мають обмежену мобільність) та людей з інвалідністю. У смарт-

містах створюється спеціальна інфраструктура для людей з інвалідністю 

(наприклад, для людей з вадами слуху – спеціальні пішохідні доріжки з 

маячками для орієнтації, що інтегровані зі спеціальним мобільним 

додатком).Наприклад, проекти у сфері смарт-ландшафту, спрямовані на 

створення надійного середовища для людей похилого віку та навігаційної 

системи для слабозорих, наразі реалізуються відповідно в Барселоні 

(Іспанія) і Варшаві (Польща). Такі інновації здатні зробити міське життя 

більш зручним, і тому міській владі слід потрібно спрямовувати зусилля 

місцевих інноваційних систем на безперервну розробку нових технологій 

для смарт-міст, що забезпечують інклюзивний розвиток [162, с. 19]. 

Спеціалізована ГІС-мапа «безпека публічних просторів» може 

інтегрувати інформацію щодо розташування джерел вуличного освітлення 

(ліхтарних стовпів), вказувати на наявність джерел освітлення вздовж 

пішохідних доріжок, біля входів у будівлі, біля зупинок, в інших публічних 

місцях. У містах, де інтегрували ГІС з їх міськими службами, мешканці 

можуть отримувати інформацію про місцерозташування шкіл, пожежних 

підрозділів, операцій з обслуговування вулиць і поліцейських відділків. 

Використання цифрового мапування дає можливість отримати 

інформацію про той чи інший об’єкт безпосередньо з місця розміщення на 

карті. Користувачі ГІС-мап мають можливість у режимі реального часу 

визначати кількісні/якісні характеристики міського об’єкта/локації, а також 

мінімізувати фактори небезпеки у повсякденних міських практиках. ГІС-

ландшафти в інноваційний спосіб інтегрують відкриті дані, що дозволяє: 

розширити діапазон можливих рішень щодо подолання дискримінаційних 

просторових практик та трансформувати небезпечні локації на безпечні 

тощо [E-Governance and social inclusion: concepts and cases]. Визначається 



 

237 

необхідністю здійснити аналіз ролі інформаційних технологій з точки зору 

їх впливу на місто, міський ландшафт. Створення цифрових мап уразливих і 

бідних спільнот з використанням, наприклад, OpenStreetMap-інструментів, 

став важливим для творення електронного міського ландшафту. Втім його 

успішність безпосередньо залежить від рівня залучення громади, оскільки 

данні збираються та завантажуються багатьма тисячами добровольців. 

Цифрові міські ландшафти містять геолокаційний потенціал для 

виявлення координат безпечності/небезпечності міських локацій та оцінки 

рівня якості міського середовища загалом, а також з погляду соціальної 

інклюзії. Їхній інформаційно-технологічний розвиток дозволяє візуалізувати 

соціально чутливі просторові данні, необхідні для виконання міського 

моніторингу безпеки ландшафтів. 

Цифрові міські ландшафти містять геолокаційний потенціал для 

виявлення координат безпечності/небезпечності міських локацій та оцінки 

рівня якості міського середовища загалом, а також з погляду соціальної 

інклюзії. Їхній інформаціно-технологічний розвиток дозволяє візуалізувати 

соціально чутливі просторові данні, необхідні для виконання міського 

моніторингу безпеки ландшафтів. 

Візуалізація стає невід’ємною частиною урбан-планування багатьох 

міст. Зокрема, аналізуються особливості просторового розміщення містян у 

відкритих міських просторах (парках, скверах та інших зон відпочинку) за 

допомогою ГІС-візуалізації «мап поведінки» [360]. Формуються нові набори 

даних, а також способи краще планувати більш стійке міське середовище.  

Дослідники обговорюють потенціал ГІС-інструментів для 

партисипативного управління та розвитку громади [438]. Окремо 

розробляється проблематика ГІС у контексті феміністської критики [348]. 

Звертається увага на цифровому розриві, що створює усунення від повного 

доступу до цифрових інформаційних ресурсів окремих груп містян (бідних, 



 

238 

жінок, меншин і людей похилого віку) [375]. Зокрема, у Харкові, в мажах 

міжнародного проекту «SecondaryCities» [307] було здійснено моніторинг 

міських територій за допомогою мобільних додатків. Зібрана картографічна 

інформація («Kharkiv, Ukraine: Secondary cities») викладена пошарово, з 

можливістю інтеграції тематичної інформації з різних шарів. 

Муніципалітетом Харкова упорядковано картографічний матеріал для 

інформаційних платформ: «транспортна мережа», «мережа вуличного 

освітлення» «трамвайні лінії» «експлуатація будівель». 

Варто зазначити, що попри визнання цінності ГІС-технологій для 

створення соціально справедливих міських ландшафтів та оцінки міських 

територій, існують невирішені питання щодо їхньої імплементації 

(емпіричного застосування). Адже нинішня теоретико-методологічна 

ситуація ускладнюється через недостатній рівень культурфілософських 

методологічних обґрунтувань соціально-інклюзивних підходів до 

конструювання міських ландшафтів. Дослідження гендерних параметрів 

урбаністичного простору, пов’язаних із можливостями мешканців 

реалізувати свої «права на місто», також не знайшли достатнього 

обґрунтування. Однак саме просторовий фокус гендерної проблематики 

міста дає можливість розширити пізнавальні межі урбаністики. 

У вітчизняній урбаністиці актуалізовано соціопросторовий контент 

безпечного міста на прикладі ГІС-картографування міста Харків. Примітно, 

що до створення цієї карти були долучені волонтери, що представляли різні 

соціальні групи, зацікавлені у інтеграції принципів інклюзії в облаштуванні 

міста. Соціально значущі локації або елементи міської інфраструктури 

мають бути не тільки зафіксовані на мапі, а й відображати зміни ландшафту 

з часом. Ці візуальні соціально важливі локації можуть стати каталізатором 

міських дискусій, діалогу та архітектурно-просторових змін. Зокрема, 
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пропонується окреслити низку гендерно-сенситивних параметрів міста для 

створення карти «Харків: безпечно для жінки – безпечно для всіх». 

 Інноваційні способи застосування технологій дають можливість 

формувати в смарт-містах всеосяжність і «дружнє місто», зокрема відносно 

осіб похилого віку (які нерідко мають обмежену мобільність) та людей з 

інвалідністю. Інфраструктуру ІКТ забезпечує необхідними інструментами 

розширення каналів для електронного спілкування, утворюючи смарт-

ландшафти. 

Наприклад, участі громадськості в моніторингу політики з управління 

відходами. Система заснована на програмній платформі, яка призначена для 

збору інформації від людей через SMS, мобільний додаток і веб-портал; 

Голосовий інтерфейс на місцевих мовах використовується для поліпшення 

доступу менш освічених, бідніших груп населення. Члени громадськості 

можуть повідомляти про збої в порожніх сміттєвих контейнерах, 

незаконному похованні або неправильному спалюванні сміття . Система 

забезпечує візуалізацію і статистику, отримані з громадської інформації про 

міські послуги. Ця система також сприяє залученню місцевої громади 

розробників програмного забезпечення / інновацій. Користувачі можуть 

додавати фотографії, коментарі та інші роз'яснення для швидкого втручання 

міської ради. Муніципальне управління гігієни за допомогою 

муніципальних районів управляє і контролює інформацію [306].  

Урбаністсько-антропологічне відтворення когнітивної моделі безпеки 

життєвого простору міста, на нашу думку, потребує подальшого 

поглибленого дослідження. Перспективи подальших розвідок можуть бути 

пов’язані з осмисленням антропологічних параметрів безпекового 

континууму міста в межах культурної географії (наприклад, через 

мапування небезпечних символічних просторів).  
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Висновки до розділу 3 

 

Проведений культурфілософський аналіз урбаністичних стратегій та 

трансформацій міських ландшафтів засвідчив, що:  

- у фокусі концептуальних змін філософії міста від модерної до 

постмодерної міський простір трансформується у напрямку додавання до 

плоскінної автомобілецентричної геометрії нових просторових 

антропоцентричних рішень; 

- реалізація дизайн-стратегії щодо облаштування публічних просторів 

на концептуальній основні нового урбанізму дозволяє підвищити якість 

повсякденного буття мешканців та окреслити «партисипативний простір» 

громадянсько-політичної відповідальності міської громади. 

 Урбан-морфогенез домодерних часів наочно демонструє, що 

концептуальні трансформації у міському дизайні відбувалися під впливом 

богослов’я, космології, філософії гуманізму. Складається бачення 

відмінності між природними та антропогенними компонентами міського 

ландшафту. Естетика «вбудованого середовища» європейських міст 

інтерпретувалася в сенсі Божественної краси і порядку; об’ємно-просторова 

організація міських ландшафтів порівнювалася з художнім образом 

Небесного  Єрусалиму. Культур-філософське витлумачення морфогенез 

міського ландшафту дозволяє окреслити своєрідний урбо-філософський 

перехід у просторових концепціях створення нових міст у ХІІ–ХV ст. 

Хоча у традиційній історії містобудування таке містопланування 

розглядалося як неможливе для цього періоду. Через усю урбо-історію 

проходить тема ідеального міста, що експлікується під впливом античної 

філософії Платона та стоїків, християнського богослов’я, ренесансної 

філософії гуманізму. 
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 Представлено концептуальні естетичні зрушення у містопланувальній 

морфології у напрямку від геометричної до геоморфної моделі. Замість 

симетричної функціональності міської забудови, нелінійний постмодерний 

урбодизайн ґрунтується на конкретно-географічних та культурно-

історичних особливостях міських ландшафтів. Визначено інтеграційну роль 

скульптури у творенні сучасних міських ландшафтів, на відміну від 

традиційної як візуальної домінанти. Доведено, що постмодерний міський 

дизайн стає ближчим до містян через організацію урбаністичний ліній для 

різноманітних соціальних комунікацій та виявлення громадянської 

активності. 

Філософсько-урбаністичний аналіз засвідчив просторову різнорідність 

феномену безпеки, як на фізичному, соціальному, так і ментальному рівнях. 

Антропологічний контекст безпеки дозволяє виявляти ціннісні координати 

міських ландшафтів: ті, що інтегрують міську спільноту, і ті, що 

дестабілізують. Проаналізовано специфіку творення безпечних ландшафтів  

постіндустріальних міст; доведено, що  «повсякденна впевненість» містян 

підтримується цифровими ландшафтами «розумного міста». Ціннісним 

орієнтиром урбаністичних трансформацій стає не стільки ідея відсутності 

небезпек для містян, скільки забезпечення просторової свободи для їхньої 

самоактуалізації.  
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РОЗДІЛ 4 

СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ МІСЬКОГО ЛАНДШАФТУ 

 

4.1 Гендерночутливі локації міста 

 

Відомо, що динаміку ландшафтних перетворень міста задає 

інтерактивність. Через впровадження нових технологій, ландшафти 

поступово стають все зручнішими для життя і відпочинку містян і туристів. 

Міста оновлюються, «виробляючи дружні до людей місця/локації». 

Важливою характеристикою публічних просторів стає інклюзивність, коли 

кожна особа (чи група) зі своїми смаками/потребами, може мати «власні» 

простори, а різноманітність і розподілення цих просторів – соціально 

справедливий. 

Сьогодні терміном «urban» позначаються різні способи буття і 

«становлення разом». У фокусі сучасної урбаністики перебувають ідеї про 

розвиток міста у такий спосіб, щоби забезпечувати рівні можливості для 

всіх членів міської громади, незалежно від їх віку, статі, сімейного, 

майнового стану тощо («Town for Equality» [422]). Місто постає територією 

для усіх людей, місцем, де ніхто не має почуватися обмеженим у своїх 

правах чи можливостях. Міські ландшафти мають бути артикульованими, 

зокрема, у соціокультурному діапазоні різноманіття способів присутності у 

місті. Міські ландшафти усе частіше оцінюються з погляду «дружності до 

людини», відповідності просторових інтересам усіх містян і соціальних 

груп. Мова йде про феноменологічний досвід інакшості, його застосування 

для створення міського ландшафту «соціокультурного різноманіття». Також 

важливими стають соціокультурні трансформації у напрямку 

мультикультурності міських ландшафтів, що відбуваються на перетині 

організаційних, національних і етнічних та інших культур. Простори 
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призначені й для того, щоб розширювати можливості для соціально 

вразливих категорій містян, їх голоси мають бути почутими. 

Місто постає своєрідним простором, де «розміщуються» особистісні 

смисли Я й виявляється суб’єктність. Посилений наголос на залежності 

суб’єкта від простору висвітлює особливості топології соціальної реальності 

міста, зокрема гендерний «масштаб присутності». Розгортаються гендерні 

дискусії щодо вітальних та ціннісних смислів міста, його просторових 

можливостей з погляду принципів гендерної рівності [431, р. 8]. Просторова 

сфера міста, зі свого боку, уявляється життєвим простором, у якому 

поєднуються фізичні та соціокультурні характеристики міських ландшафтів. 

Культурфілософське окреслення просторових можливостей жінок та 

чоловіків у тих чи інших міських ландшафтах, здійснюється в контекстах 

феміністської критики. У дискусіях щодо соціальної значущості для міст 

різних гендерних груп часто пропонується вибір між бездітними одинаками, 

які відрізняються більшою продуктивністю праці, та традиційними сім’ями, 

які забезпечують більшу стабільність у роботі й споживанні.  

Якщо у модерністських візіях місто постає специфічною 

універсальною реальністю «для людини», декларованою як 

гендернонейтральна, то у фокусі феміністичної критики формулюється ідея 

про «маскулінність» міського простору (С. Бовуар), як «творіння чоловіче». 

Присутність жінок у місті переважно обмежувалася домом. «Домашній» 

життєвий простір жінок, обумовлений передусім їхньою репродуктивною 

активністю («родинними обов’язками»), що виявляється мінімальною 

локалізацією режиму їхньої активності у місті. 

Відповіддю на андроцентричну упередженість стає феміністська 

епістемологічна позиція, що наголошує: 

- соціальний досвід – гендерований; він впливає на ролі, цінності, 

можливості, статус, середовище та перспективи; 
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- теорія та практика розглядаються через як взаємообумовлені рефлексивні 

відносини. Теорія фемінізму – емансипаційна і критична; більшість 

теоретиків вважають, що знання містять необхідність діяти; 

- в урбан-плануванні важливо мати феміністську позицію або бути 

чутливим до проблем жінок.  

Актуалізуються гендерні питання у сфері землекористування, 

зонування, житла, екологічного розвитку, транспорту та міського дизайну.   

В усіх цих сферах досліджується гендерований характер просторових 

закономірностей та відносин, а також різноманітні наслідки для жінок і 

чоловіків від політики, яка раніше аналізувалася негендерними ознаками. 

Включення гендерної проблематики має відбутися на рівні мейнстрімінгової 

роботи, як невід’ємного компоненту містопланування. А це у свою чергу 

потребує концептуального переосмислення базових практик міського 

цивільного будівництва. «Фемінна натура», що не конструюється ієрархією, 

може слугувати урбаністиці оригінальними звершеннями й ландшафти 

можуть постати по-іншому. Наприклад, Ґеза Хелмз пропонує творення 

безпечних міських центрів як гендерночутливі трансформації 

індустріальних міст [328]. 

Важливими для розуміння життєвого простору стають дискурси 

«тіла», що спричиняють виникнення поняття «втілений простір» у розумінні 

втіленої феноменологічної та екзистенційної реальності. «Переміщення» 

кордонів тіла постає важливим чинником реалізації можливостей людини, її 

творчої енергії у побудові власного життєвого світу (духовного та 

матеріального). Американська дослідниця С. Лоу, яка оперує поняттям 

втіленого простору, наголошує на тому, що «користуючись об’єктами, 

людина утворює досвід й перетворює його на символи, а потім символи 

знов повертаються у досвід» [357, p. 11].  
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Варто зазначити, що до концепції життєвого простору, раніш за 

феноменологію, звернулися містопланувальники та архітектори. «Тілесна» 

проблематика була актуалізована теорією архітектури з метою зробити тіло 

основою досвіду та сприйняття побудованих просторів [8]. До того ж 

звертаючись до проблематики тіла, теорія архітектури визначила проблему 

гендерної ідентичності через виокремлення «жіночого будівництва» 

(woman’s building) [378].  

Розуміння специфіки гендерних просторів через архітектуру, 

планування, дизайн висвітлило питання необхідності розширення 

концептуального інструментарію урбаністики. Погляд на міські території як 

на місця творення гендерної ідентичності, виробляється у 

міждисциплінарному методологічному просторі, що поєднує дослідження 

історії, соціології, архітектури, гендерології, культурної антропології. 

Завдяки міждисциплінарній теоретичній рефлексії урбан-простору, зокрема 

постструктуралістським інтерпретаціям, виокремлено новий концепт 

гендеровані простори (gendered spaces) [416].  

Наразі дослідники [262] виявляють активний інтерес до осмислення 

гендерної присутності у міському бутті, визначають специфічні параметри 

міських умов життя жінок і чоловіків. Для утворення критичної маси 

досліджень створена європейська мережа «Гендер, різноманітність і сталий 

розвиток міст (GDUS) [423], яка пропонує критичне ставлення до 

андроцентричної рефлексії міського простору та окреслює гендерночутливі 

простори.  

У модерністських візіях простору місто постає специфічною 

універсальною реальністю «для людини», насправді, гендернонейтральною. 

Утім у фокусі феміністичної критики формулюється ідея про 

«маскулінність» міського простору (через характеристики чоловічої 

суб’єктивності як трансцендентної, жіночої – іманентної (С. Бовуар)).  
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Радикальне відокремлення й відчуження «жіночого» у феміністських 

інтерпретаціях постає як проблема граничності просторів, у яких жінка 

може реалізувати свою особистість і мати свій власний «авторський голос» 

[374, р. 228]. У феміністських дискурсах звертається увага на особливості 

«домашньої» сфери жінок, що асоціюється з їх репродуктивною роллю та 

«мінімальною інституалізацією й локалізацією режиму активності» [386, 

p. 36]. Наголошується, що у модерному місті жінка маргінальна і змушена 

використовувати «маскулінні» просторові форми. Будинок стає своєрідним 

«прихистком» для жінки, а вулиці – небезпечною територією з усіма 

гендерними асоціаціями. Феміністи (Р. Брайдотті [27], М. Кіммел [87], 

Л. Ніколсон [128]) також зазначають, що у той час, коли жінки витіснені за 

допомогою різних видів насильства у сферу домашнього господарства, у 

світ покупок тощо, публічний простір міста привласнено чоловіками.  

Вкладання жіночої суб’єктності у «прокрустове ложе» домашнього 

життя методологічно підтримувалося концепцією біологічного 

фундаменталізму (тіло і стать є чимось сутнісним, природним, незайманим 

культурою). Із розвитком феміністської теорії у дослідницькій спільноті 

поступово відбувається перехід до розуміння не лише гендеру, але також 

сексуальності, статі й тілесності як суто конструйованих, відкидаючи будь-

які есенціалістичні уявлення» [138, с. 17]. Таке розуміння, вкорінене в 

концепції «соціального конструювання», дає змогу розглядати гендер як 

спосіб «вироблення» статі через повсякденні практики статево позначеного 

тіла. «Тіло» використовується як для біологічних, так і соціальних 

характеристик, а простір локації, у якому людські враження й свідомість 

набувають просторових форм – «втілений простір» (embodied space). 

Простір, «зайнятий» тілом, й перцепція від цього простору, поширюється на 

стосунки, персональні емоції й світоглядні установки, соціальні комунікації 

тощо. 
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Оскільки у містах втілені різноманітні досвіди, необхідні й їхні 

інтерпретації, у яких місто постає своєрідним «продуктом» взаємодії двох 

рівнвимірів міського ландшафту: архітектурно-просторового і 

соціокультурного (спільнота, яка користується міськими територіями і надає 

їм сенсу). Урбаністи визначають місто як місце мобільності у вигляді потоку 

повсякденних практик, як «місце, яке практикується». Обмеженість 

виявлення суб’єктності та самовираження для жінки в індустріальному місті 

(з його функціональним підходом у зонуванні) стає предметом урбаністської 

критики Дж. Джекобс [62]. Наголошується, що просторові структури міста 

орієнтовані на чоловіка, навіть, якщо вони сприймаються як 

гендернонейтральні (чи просто «людські»).  

Дослідники звертають увагу на взаємообумовленість соціального 

статусу жінок із домінуючими у місті гендерними просторами: чим більше 

виражена просторова гендерна сегрегація, тим нижчий статус жінок 

порівняно з чоловіками. Д. Спейн зазначає: «у будинках, школах і робочих 

місцях жінки і чоловіки часто роз’єднані так, що підтримується гендерна 

стратифікація шляхом обмеження доступу жінок до суспільно цінного 

життя» [404]. До того ж ці просторові домовленості можуть непомітно 

збільшувати владу, що відтворює нерівність статусів. Гендерні асиметрії у 

владі і авторитетних стосунках дослідники використовують як спеціальні 

параметри для теоретизування про відмінності між фемінним та 

маскулінним.  

У такій ситуації актуалізується феміністична постановка проблеми: 

жінка має бути почутою. Зокрема, Д. Парсонс зазначає, що бути жінкою у 

місті означає бути здатною «реалізувати свою особистість і мати свій 

власний авторський голос» [374, р. 228]. Авторка описала Париж і Лондон 

1880–1940 років, з одного боку, як «найбільш перспективних», здатних 

забезпечити простір для реалізації жінки, з іншого – як «іноді нестерпних». 
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У філософсько-урбаністичному дискурсі відкривається становище жінки як 

іманентно іншої. Визнання цих відмінностей дозволяє уникнути нерівного 

ставлення. Мета таких дискурсів – презентація емансипаційних просторових 

практик жінок.  

Гендерні дискурси міської скульптури дозволяють виявити, як у 

скульптурному об’єкті «зароджується» відмінність між статтю та гендером, 

як на рівні зовнішнього вигляду, так і у продуктивних процесах. Наприклад, 

висвітлення діяльності жінок-скульптурок у Парижі, Лондоні, Брюсселі у 

ХІХ ст. [410] спонукало урбаністів переглянути питання трансформацій 

структури міста та суспільного життя. Переосмислюється фігура фланера, 

візуальна культура міст, а також традиційне уявлення, що життя в Парижі 

слідувало чітким «гендерним нормам». Мова йшла про свободу чоловіків в 

громадському просторі, а жінок – у внутрішній сфері [420], про нібито 

властиву жінкам «агорафобію» (страху публічного простору, несвідомого 

небажання перебувати у публічному просторі). Утім, незважаючи на 

численні гендерні бар’єри, багато скульпторок практикували «чоловічу» 

скульптуру, ставши авторками багатьох скульптурних фігур у публічних 

місцях. Поняття «публічний простір» розуміється в широкому сенсі як будь-

який простір, доступний широкій публіці (публічним позначаються не лише 

зовнішні простори, а й відкриті внутрішні «напівпублічні простори», такі, як 

храми, школи, державні та культурні споруди (крім музеїв)). Скульпторки 

демонстрували «агорафілію», прагнули використовувати усі види міських 

публічних ландшафтів. Жінки-скульпторки, як і їхні колеги-чоловіки, 

прагнули розміщати свої роботи на центральних площах, у міських парках. 

Втім зазвичай жінки програвали у «змаганні» з чоловками-скульпторами за 

«хороші» публічні локації для своїх скульптур; ймовірно, через роль і місце 

жінок у суспільстві та глибоко вкорінені традиції щодо домінуючої ролі 

чоловіків у містоплануванні. 
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Презентуючи жіночу суб’єктивність як іншу по відношенню до 

чоловічого типу суб’єктивації в культурі, феміністська філософія торкається 

питань розробки концептуальної моделі для розуміння створення місць 

«присутності» жінки. Фемінна тілесність рефлексується через прорив 

встановленої маскулінної гегемонії у публічному просторі міста 

(асоціюється як «men`s house») [282]. Феміністський дискурс тіла оперує 

філософією жіночих вражень, а також способів присутності й включеності у 

місто. Постає питання про екстатичний вихід фемінного за межі 

традиційного простору «дома» у публічний простір. Оскільки в сучасних 

містах і жінки, і чоловіки працюють, «буття за межами дому» набуває 

особливого значення для гендерної самоідентифкації жінок. Зокрема, Дж. 

Белл пояснює: «Стереотипні уявлення про типовість сімей з чоловіками-

годувальниками, які пересуваються через усе місто, щоб працювати, і 

жінками-домогосподарками, які доглядають за своїми дітьми та родичами 

похилого віку в житлових кварталах, у багатьох випадках більше не 

діють» [263, p. 11]. 

Гендерні критерії візії міста мають бути іншими, ніж поділ простору 

на «удома – на роботі – на відпочинку». Не можна обминути питання 

організації специфічних міських просторів, які допомагають жінкам 

поєднувати родинні й професійні обов’язки [298, р. 60–61] (бо саме вони, 

незалежно від кар’єрної зайнятості, усе одно продовжують бути 

відповідальними за більшість «внутрішніх» завдань: догляд за дітьми, 

людьми похилого віку в сім’ях, покупки для сім’ї тощо). Жінки, 

«турбуючись про інших», думають про такі міські топоси, як школи, лікарні, 

магазини, місця відпочинку [271]. Такий інфраструктурний ландшафт міста 

стає частиною гендерного відображення й може інтерпретуватися у 

контексті філософії турботи. 
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Разом із тим феміністичний підхід до існування морфологічно 

відмінних гендерних просторів наголошує на дотриманні принципу рівності 

статей у «праві на місто». Феміністки наголошують, що, крім «жіночого 

простору турботи», актуальності набуває питання жіночої екстеріоризації на 

публічні простори. Як і на які території «претендує» жінка: на 

трансформацію своїх «домашніх» просторових практик чи модернізацію 

(привласнення якісно інших (традиційно чоловічих) публічних просторів? 

Варто зауважити, що на сьогодні досвіди жінки, їх повсякдення стають 

надзвичайно актуальними для культурфілософських інтерпретацій міських 

ландшафтів. 

Усе сильнішим стає голос феміністичних теорій щодо неприйнятності 

зведення «жіночих просторів» до однієї моделі, орієнтованої на 

«покращення щоденних обов’язків жінок». Сьогодні увага феміністичної 

урбаністики прикута до філософії «турботи про жінку» з погляду її рівних 

можливостей користуватися містом. Просторова емансипація жінок 

супроводжується доланням бар’єрів, зокрема у свободі пересування. 

Наприклад, сьогодні очевидною залишається гендерна асиметрія у 

автомобільному та пішохідному русі міста (жінки частіше користуються 

громадським транспортом або подорожують з дитиною в дитячому візочку). 

Тому сучасний урбанізм відроджує традиції візії на місто з короткої відстані 

(вулиця). Жіночі маршрути містом «Дім – Робота» стають об’єктом уваги, 

оскільки мають важливий вплив на життя жінок. Наприклад: у центрі уваги 

мають бути визначені міські райони, де жінки переживають почуття 

незахищеності/небезпечності у різний час доби (неосвітлені вулиці; 

«бар’єри» пішого маршруту і т.ін.). Є різні групи жінок – архітекторів і 

містобудівників, зацікавлених у переосмисленні міст, районів та архітектури 

з метою усунення дискримінації за ознакою статі [275].  
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Аксіологічне обґрунтування гендерного континууму міських 

ландшафтів [451] наголошує на необхідності подолання дискримінації щодо 

жінок і досягнення гендерної рівності. Ціннісні зв’язки «вбудовуються» у 

смислові структури «життєоблаштування» (й розгортаються зокрема у 

повсякденності, через зв’язки мешканки з парком, прибудинковою 

територією, транспортом). Феміністська концепція архітектури часто 

акцентує увагу на тому, що якщо б містоплануванням займалися жінки, то 

вони б будували більше просторів для спілкування (а не парковки й ділові 

центри), парки й дитячі майданчики (а технології й індустрія виносилися б 

за межі міста). «Вкорінення» гендерних цінностей у архітектурно-

просторові рішення міста утворює платформу для підвищення статусу 

жінок. Гендерні аспекти безпеки міста можуть бути подані у контексті 

якості життєвого простору, кількості та якості об’єктів соціальної 

інфраструктури.  

Постмодерні інтерпретації публічних локацій міста спонукають до 

реконструкції гендеру. На  відміну від модерністських спроб універсалізації 

місця, постструктуралістське прочитання наголошує на динамічності 

простору та різноманітності зв’язків суб’єктів із місцем. Водночас мова йде 

про «гендерну різноманітність» (або «гендер+»), а не чіткі категорії «жінки» 

і «чоловіки». Гендерна деконструкція привертає увагу до проблеми поваги 

до людей у всьому їх різноманітті. Гендерна різноманітність, що 

визначається категорією гендер+, передбачає додаткову ідентичність (9раса, 

клас, етнос, вік, фізичні здібності, сексуальні орієнтації тощо). 

Гендерна різноманітність спонукає до розмислів про особливості 

використання публічних просторів різними гендерними групами. «Життя 

поміж будинків і споруд, – стверджує відомий експерт міського дизайну 

Я. Гейл, – є надзвичайно багатим, і таким, яке стимулює…» [312]. Життєвий 

простір розширює розуміння міста, визначаючи смислові структури, 
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«гендерні коди» буття. Гендерні інтерпретації міста утворюють 

концептуальну платформу для ревіталізації міських ланшафтів. Зокрема, 

антропологія подвір’я (або прибудинкової території житлових кварталів) 

вимагає «творення місць» (наприклад, «дружніх до родини») – затишних, 

безпечних, зручних для різних гендерних груп. Розвиток міського 

середовища може виглядати як наповнення його новими гендерними 

цінностями. Мова йде про конструювання гендерних параметрів міських 

ландшафтів, у яких можливо бути (потреби батьків, особливо матерів, у 

догляді за дитиною, людей похилого віку, дітей-підлітків тощо).  

Наразі серед європейських міст, що втілюють гендермеййнстрімінгові 

практики у містоплауванні та архітектурі, беззаперечним лідером 

залишається Відень [262]. Це місто успішно реалізує гендерночутливу 

діяльність в багатьох сферах, у тому числі: житлово-комунальне, міське 

планування. Саме у цьому було втілено перший «жіночий проект» 

планування житлового кварталу («Frauen-Werk-Stadt»). Його архітектурно-

просторові рішення розроблялися на основі включення повсякденного 

досвіду і потреб жінок. Зокрема відкритп прибудинкова територія 

облаштована як просторове продовження квартир, як житловогоєве 

середовище з погляду можливостей для мешканців підтримувати соціальні 

контакти (особливо це важливо для батьків маленьких дітей, працюючих 

матерів (або батьків)-одинаків, самотніх людей похилого віку та ін.). Даний 

гендерно-орієнтований проект для Відня розробили жінки-архітектори у 

співпраці з ландшафтним архітектором протягом 1992–1997 років. Водночас 

слід зазначити, що фемінні урбаністичні дискурси в архітектурі та 

містоплануванні ще не набули активного поширення у сучасних 

мегаполісах. 

Сучасний мегаполіс, як місце розгортання різноманітних 

дискурсивних практик чоловіків і жінок, породжує нові ракурси 
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філософського осмислення «втіленого» простору міста як інтерактивного. З 

погляду окресленої множинності гендерних суб’єктів, публічний простір 

міста має відігравати роль «узгодження» специфічних гендерних потреб. 

Інклюзія публічного простору постає умовою творення 

гендерносправедливого ландшафту, що, зі свого боку, формує «толерантне 

місто». Гендерний аудит міського простору має стати складовою 

вітчизняного муніципального менеджменту. Зокрема, гендерні проекти 

благоустрою міських територій можуть стати потужним інструментом для 

об’єднання зусиль органів міської влади та громади задля покращення 

міських локацій для більш комфортного проживання усіх членів громади. 

Представлений філософсько-урбаністичний аналіз засвідчив, що: 

- гендерна суб’єктність ідентифікується існуючими міськими 

ландшафтами у діапазонах: «приватний – публічний», «продуктивний – 

репродуктивний»; ціннісним орієнтиром в урбаністиці стає подолання 

дискримінаційних практик у «втіленому просторі»; 

- вирівнювання гендерної асиметрії у «правах на місто» здійснюється 

шляхом своєрідної фемінізації міста, включення у міський досвід їх 

особливих практик («простори турботи», «простори жіночої емансипації»);  

- постмодерна концептуалізація міського простору долає бінарну 

опозиційність маскулінного та фемінного через актуалізацію інклюзивності 

та поваги до гендерної різноманітності. 

Філософсько-урбаністичне відтворення гендерночутливих міських 

локацій, на нашу думку, потребує подальшого поглибленого дослідження, 

зокрема, в  перспективі осмисленням гендерного континууму міста в рамках 

комунікативної парадигми (партисипативності, творення соціального 

капіталу). 
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4.2 «Дружній до дитини» міський ландшафт: 

 культурфілософський дискурс  

 

Урбаністичний фокус організації дитячих локацій набуває особливого 

значення, оскільки, за різними оцінками глобального розвитку до 2030 року, 

60% міського населення буде складатися з мешканців віком до вісімнадцяти 

років [450]. Такі демографічні процеси стають серйозним викликом для 

урбаністів, які мають запропонувати вирішення проблеми дитячої 

присутності у містах. Передусім, мова йде про організацію ігрових 

просторів, адже саме гра відіграє важливу роль у здоровому розвитку дітей 

(фізичному, когнітивному, емоційному). Відомо, що ігровий простір 

розглядається ООН як необхідна складова прав дитини. Разом із тим навіть 

у добре розвинених містах (наприклад, Лондоні) багато дітей мають 

обмежений доступі до такої інфраструктури [448]. Така ситуація спонукає 

міста до вироблення «дружніх до дітей» стратегій просторового розвитку. 

Саме тому в урбаністиці спостерігаються рефлексії щодо вітальних та 

ціннісних смислів міста з метою виявлення просторових можливостей для 

реалізації дітьми різноманітного досвіду. Здійснюються міждисциплінарні 

розвідки «дитячого середовища» («children empowerment») міста [349; 372; 

433].  Разом із тим філософські дискурси щодо присутності дітей у місті є 

новим дослідницьким завданням для вітчизняної гуманітаристики. 

Урбан-філософські дискурси «дитячого середовища» набувають 

значущості не тільки на теоретико-методологічному рівні, а й у зв’язку із 

важливими практичними завданнями на глобальному рівні. ЮНІСЕФ  

ініціювало програму з розширення прав і можливостей дітей у межах 

розвитку міст [279]. Наразі існує також потреба у розробці відповідних 

концептуальних підходів до організації дитячого середовища в українських 

містах. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що осмислення 

дитячих форм міського буття формується переважно у міждисциплінарному 

методологічному полі урбаністики, соціології, культурної антропології, 

культурної географії та ін. У журналі «Children, Youth and Environments» 

презентуються дослідження, що окреслюють проблематику «дитячого 

середовища». Серед них – дослідження параметрів «дружніх до дитини 

міст» (child-friendly cities). Наприклад, Марія Кайлін і Стіна Боделюс 

аналізують сучасну урбан-ситуацію у Швеції, коли збільшується 

чисельність дітей у міських районах, й у той же час – зменшуються міські 

локації для дитячої активності та гри. Авторки наголошують на 

необхідності розробки якісних характеристик урбан-планування у певній 

єдності елементів урбан-дизайну з інклюзією цінностей гри [349]. 

Дослідники також здійснюють спроби ідентифікувати дитячий простір 

міста через співвідношення з категорією «щастя», спираючись на рейтинг 

ЮНІСЕФ щодо рівня «дитячого благополуччя» у країнах. Зокрема, Ріна 

Мей Акоста та Мішель Хатчісон дослідили унікальне дитяче середовище 

нідерландських міст, оскільки саме ця країна посідає перше місце у 

рейтингу щасливих дітей [359]. Авторки з’ясовують просторові 

характеристики «щасливого дитинства» та актуалізують питання про 

зрушення парадигм в організації дитячих просторів та формування культури 

просторової свободи дітей.  

Звертається також увага на вуличну активність підлітків. Іейн Борден 

презентує простір, що «виробляється» молодими скейтбордистами та 

означується поза архітектурним контекстом міста [272]. Завдяки 

постструктуралістським інтерпретаціям урбан-простору, окреслюється й 

нова опція щодо дитячого середовища. Зазначається, що дитячий простір 

міста має розглядатися не лише з погляду задоволення повсякденних потреб 
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дітей, а й дорослих, які про них турбуються (Нільс де Конінк-Сміт 

та Марта Гутман) [292]. 

Варто зазначити, що здійснені «польові дослідження» спираються на 

ідеї про парадигмальні зміни в урбаністичній морфології, артикульовані 

відомими мислителями – авторами урбан-філософських концепцій –  

Анрі Лефевром (про «виробництво соціального простору»), Девідом Гарві 

(про «право на місто»), а також Девідом Бланделом з його підходом до 

«просторового виробництва дитинства» [269]. Для дослідження дитячого 

середовища у місті важливим є епістемологічний потенціал просторових 

теорій, що розгортається у контексті їх повсякдення за 

межами «простору турботи». 

Разом із тим, незважаючи на певний дослідницький інтерес до теми 

присутності дітей у міському просторі, можна стверджувати, що ця тема в 

урбаністиці залишається недостатньо дослідженою. Поза увагою 

дослідників залишаються суттєві для розуміння «дитячого простору» міст 

аспекти, передусім, форми прояву їх суб’єктності в сучасному мегаполісі та 

тенденції їхнього розвитку. Водночас існує нагальна епістемологічна 

потреба у концептуальних розробках ревіталізації міст із урахуванням 

способів присутності дітей у публічному просторі. А це, зі свого боку, 

робить актуальним для сучасного гуманітарного знання поєднання двох 

перспектив – філософії дитинства [67] й урбаністики – у єдиній теоретико-

практичній площині. 

У модерністських візіях міста, як функціонально організованого 

«середовища», «дитяче середовище» представлене граничними просторами 

дитячих майданчиків. Практики відокремленого дитячого майданчика у 

модерному міському плануванні були урбаністичною відповіддю на вимоги 

безпеки. Дослідники доводять, що поява дитячих майданчиків у Нью-Йорку 

була наслідком рішень щодо необхідності захисту дітей і контролю за ними 
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[324]. Разом зі тим стверджується, що концепція створення ігрових 

майданчиків як відокремленого простору для дітей була не тільки 

орієнтована на їхній захист від небезпечних міських вулиць, а й мотивована 

бажанням дорослих «прибрати» дітей з вулиць, щоб вони могли перебувати 

під наглядом дорослих. Такі урбаністичні практики спонукають до 

критичної рефлексії стосовно місця дітей у місті та граничних меж їхньої 

присутності у публічному просторі.  

Урбаністично-антропологічне зосередження на містах як теренах 

суспільно-продуктивного життя одночасно здійснює демаркацію міських 

просторів за ознаками «дорослого життя». У той же час ідеї про дитинство, 

його часопростір, відмінний від дорослого життя з ознакою економічної 

неактивності, призводять до позбавлення дітей «права на вулиці». 

Відповідно до модерної парадигми, облаштування відокремлених 

дитячих майданчиків здійснювалося за універсальними зразками. Із часом, 

особливо після розгорнутої феміністської критики просторової політики 

міст, формуються ідеї про дитячі майданчики як місця для різноманітних 

практик. Наприклад, у сучасному Лондоні, де гра визнається значущою 

складовою дорослішання [389, р. V–VІ], об’єктом відповідної уваги стають 

діти віком від 0–11 років і підлітки вікової категорії 12+. А це означає, що 

ігрові простори мають відповідати потребам різних вікових груп, а також 

пропонувати різні локації для їх ігрових практик. 

«Дружній до дитини» міський ландшафт Лондона складається з 

чотирьох типів локацій:  

- ландшафтний ігровий простір для дітей молодшого віку та 

пристосований для перебування у ньому дорослих, які доглядають за 

малечою (doorstep playable space), розташований у кроковій доступності від 

житла; 
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- простір з ландшафтним озелененням і спеціальним обладнанням для 

фізичної активності дітей віком від 0 до 11 років, а також тих, хто ними 

опікується (local playable space); 

- ігрові простори в межах мікрорайону/кварталу, де передбачені, як 

майданчики для дітей віком від 0 до 11 років, так і окремі локації для 

підлітків вікової категорії 12+ (neighbourhood playable space); 

- соціальний простір підлітків для спілкування, участі у 

неформальному відпочинку або фізичній активності (youth space) [389, р. 

65]. 

Таке впорядкування «дитячого середовища» в модерному місті 

спонукає урбаністів, у тому числі і вітчизняних, виходити з «полону» 

епістемології модерності, яка універсалізує. Зокрема, це засвідчує й 

проведений у Харкові гендерний аудит «дитячого середовища» 

прибудинкових територій багатоквартирних будинків: дитячих майданчиків 

(призначені для дітей до 12 років), спортивно-ігрових комплексів (для 

підлітків). Було виявлено:  

- по-перше, дискримінацію батьків у користуванні дитячими 

майданчиками через відсутність облаштованих для них місць (наприклад, 

лави відсутні або знаходяться у неналежному стані);  

- по-друге, дискримінацію дівчат категорії 12+. Зазвичай спортивно-

ігрові комплекси у дворах багатоквартирних будинків «чоловічі», бо 

складаються з футбольних та баскетбольних майданчиків, а території для 

активного дозвілля, зокрема дівчат-підлітків, відсутні. Тим самим чітко 

виявляється гендерна асиметрія у праві мешканок користуватися 

прибудинковими територіями. Серед наслідків такої просторової 

дискримінації – суттєвий дефіцит перебування дівчат на відкритому повітрі 

(норма для підтримки здоров’я – 2 години на день). Таке просторове 

витіснення дівчат-підлітків у «домашній простір» негативно позначається не 
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тільки на їх психосоматичному стані, а й на отриманні необхідного 

соціального досвіду, розвитку комунікативних навичок, творчих здібностей 

тощо [188, с.4]. Отже, перед вітчизняною урбаністикою стоїть питання 

артикуляції статево-вікових нерівностей та її врахування при плануванні 

ігрових просторів міста.  

Слід зазначити, що модерні координати присутності дітей у міському 

просторі лише частково забезпечують їм якісний життєвий простір. Дитячі 

майданчики, обмежені прибудинковою територією, з одного боку, 

забезпечують захист, дозвілля на відкритому повітрі, необхідне для 

підтримання здоров’я; з іншого – є локаціями несвободи через заперечення 

їх права на інші міські простори, на світ міста у цілому. «Звуженість» 

дитячої території у місті стає темою для постструктуралістських 

філософських рефлексій. Ідея про місто як світ, яким має оволодіти дитина у 

процесі свого дорослішання, проектується на світ міста у цілому. Це, зі 

свого боку, актуалізує урбан-візії Джейн Джекобс щодо оновлення 

архітектурно-просторових рішень, у даному випадку – рекультивації 

(регенерації) вулиць для гри. Через гру діти пізнають світ, набувають 

комунікативних, творчих навичок. Важливо забезпечувати дітям можливість 

бути присутніми у різноманітних публічних просторах в місті –  щоб грати, 

а для підлітків – щоб зустрічатися. Звідси постає завдання – подолати 

відчуження «дитячого» в урбаністських інтерпретаціях, зрушити граничні 

межі просторів, у яких діти можуть мати ігрові практики.  

У часи урбаністичних трансформацій від модерного до постмодерного 

стану відбуваються зміни у структурі міського середовища відповідно до 

прагнень креативної спільноти (Чарльз Лендрі «Креативне місто»). Потреба 

у самоактуалізації посіла найвищий рівень у ціннісній шкалі 

постіндустріального міста. Формується потреба у більш різноманітних 

формах ігрових просторів: дитячих майданчиків, скейт-парків та інших зон 



 

260 

відпочинку. Вони можуть знаходитися під наглядом (наприклад, 

«пригодницькі дитячі майданчики» (adventure play grounds), де працює 

спеціально навчений персонал) або без нагляду; з формальним обладнанням 

або у необладнаних місцях (природних й архітектурних локаціях), які 

можуть бути використані для різних розважальних заходів. 

Постмодерністські рефлексії щодо дизайну міських просторів 

орієнтовані на ідею про те, що дітям необхідно забезпечити можливості 

«грати по всьому місту, де це доречно» та творчо використовувати публічні 

простори та озеленені ландшафти. Крім того, вулиці, тротуари та інші 

форми відкритого простору розглядаються з точки зору їх використання для 

«випадкової гри» (incidental playable space). Придатними до гри вважаються 

публічні простори з гарним ландшафтним озелененням або високоякісним 

паблік-артом, де діти можуть мати креативне дозвілля. Важливим аспектом 

міського дизайну, що містить потенціал для «випадкової гри» є також 

наявність вуличних меблів, цікавий вуличний ландшафт (багаторівневий, з 

природними предметами – валунами, колодами тощо) [389, р. 30].  

Отже, у дружньому до дитини місті простір вулиці постає як місце 

пере-вироблення дітей та підлітків. Особливої уваги, з погляду осмислення 

сучасних урбан-тенденцій, орієнтованих на дітей, заслуговують практики 

створення «іграбельних просторів» на вулицях та інших публічних 

просторах (play streets). Наприклад, створюються умови для активного 

використання дітьми тротуарів (для малювання крейдою, ігор із 

застосуванням мобільних ігрових модулів) [293]. Ігрові вуличні практики 

можуть організовуватися й на автомобільних дорогах у час, коли вулиці 

(зокрема, у неділю) перекриваються для автотранспорту (Sunday PlayStreet).  

Важливо, щоб усі ігрові простори були доступними. Зазначається, що 

у сучасних мультикультурних мегаполісах важливо враховувати різні 

потреби в грі залежно від їх віку, статі, національності, віросповідання і 
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рівня фізичних можливостей. Для того, щоб гарантувати усім дітям рівні 

можливості у доступі до гри, необхідно ці потреби виявляти, та ураховувати 

при прийнятті відповідних архітектурно-просторових рішень. Зокрема, 

потрібні зусилля зі збору та аналізу гендерносегрегованих даних для 

інтеграції гендерних показників у дизайн-проекти ігрових проектів до 

підлітків. Важливо дотримуватися принципу гендерної справедливості у 

«праві на місто», адже урбаністи часто нехтували потребами дівчат-

підлітків (робити міста їх присутності безпечними, зокрема, шляхом 

встановлення систем онлайн-спостереження). 

Звертається також увага на те, що у місті діти часто обмежені у 

доступі до важливої для них міської інфраструктури через небезпечність їх 

мобільних практик. Урбаністи визначають місто, як місце мобільності у 

вигляді потоку повсякденних практик, як «місце, яке практикується». 

Дослідники звертають увагу на значимості для розвитку дитини свободи 

мобільності у міському середовищі. Наголошується, що мобільний простір 

дітей у місті (пішки, на велосипеді, громадському транспорті) має бути 

безпечним на значимих для них повсякденних маршрутах (школа, дитячі 

майданчики тощо) [371]. Наприклад, фінські діти можуть пересуватися по 

місту без супроводу дорослих, адже існує високий рівень просторової 

безпеки [301]. Утім відмічаються гендерні відмінності у їх мобільності: у 

хлопчиків більше мобільних практик на великі відстані і на більш високих 

швидкостях, ніж у дівчат. 

Через гру та творчі практики у дітей розвивається усвідомлення 

власної суб’єктності, а також проактивності у міському просторі. Містам 

слід прагнути до формування організаційної культури, що поважає право 

дітей на висловлення своїх поглядів (цього, зокрема, вимагає Конвенція 

ООН про права дитини, стаття 12). Наголошується, що міста мають вводити  

механізми, необхідні для того, щоб діти могли брати активну участь у всіх 
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питаннях, що їх стосуються. Серед постмодерних урбан-технологій є й такі, 

що спрямовані на залучення дітей і молоді до розробки архітектурно-

просторових рішень щодо ігрових просторів (мінімальна вимога до 

включення дітей – консультації) [389, р. 74].  Водночас акцентується увага 

на тому, що це дозволяє досвідченим фахівцям конструювати ігрові 

простори з максимальним врахуванням дитячі потреб. Зокрема, важливими 

для урбаністів є думки дітей з інвалідністю щодо розташування ігрових зон, 

їхньої просторової доступності та специфіки обладнання. 

Розширення «присутності» дітей у місті спонукало до урбан-

філософських рефлексій у напрямку ідеї, що завдяки ігровим просторам 

витворюється «територія сусідства». Гра дітей на вулиці спонукає до 

спілкування та встановлення довірчих стосунків поміж дорослими-сусідами, 

що, зі свого боку, сприяє розвитку соціальних мереж та почуття 

приналежності до спільноти. Ігрові середовища у житлових районах можуть 

бути корисними мешканцям різного віку, оскільки забезпечують місця для 

спокійного або активного дозвілля. Комунікація між людьми різних вікових 

груп у парках і громадських місцях допомагає поліпшити «дух спільноти». 

Відбувається взаємодія різних вікових груп у парках і громадських місцях, 

що сприяє зміцненню довіри, «розумінню поколінь» і усуненню 

напруженості у відносинах між молоддю та іншими членами спільноти.  

У такий спосіб відбувається переозначення простору у напрямку 

виявлення соціоспроможності (sociability) міських локацій. Якісні місця для 

гри є невід’ємною частиною соціогеографії мікрорайонів. Урбаністи 

звертають свою увагу на просторові практики, що дозволяють дорослим, 

дітям та молоді використовувати локації спільно чи окремо, й у різний час 

доби. «Практики сусідства» дозволяють забезпечити гнучке і 

багатофункціональне використання простору різними групами мешканців. 

Інклюзивні міські простори можуть також сприяти неформальній 
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комунікації між поколіннями та прояву громадської активності. Створення 

ігрових просторів може відбуватися із залученням дітей та батьків до 

озеленення, організації нагляду за дітьми на майданчиках середовищами з 

боку дорослих (бабусь і дідусів, підлітків, батьків та ін.) та ін. Спільна 

робота над дизайном «просторів серед будинків» здійснюється на основі 

гендермейнстрімінгової активності [334, р. 25–26], як взаємодія між 

мешканцями різних гендерних груп (гендер+). Безперечно, що подібні 

«практики сусідства» мають неабияку цінність з точки зору «людських 

інвестицій» у місто. 

Спільний досвід мешканців в організації публічних просторів показує, 

що громадські «низові» ініціативи є важливим інструментом для змін не 

тільки міського ландшафту, а й громади, та здатний сформувати більш 

відповідальну «свідомість міста». Кожна місцева ініціатива привносить 

зміни, які, зі свого боку, спричиняють нову активність і подальші урбан-

трансформації. Спостерігаємо також, як об’єднання мешканців навколо ідей 

про місця для гри, змінюють міське середовище. Зокрема, популярності 

набувають «низові» урбан-ініціативи з перепланування публічних просторів 

на рівні будинку, вулиці.  

Загалом урбаністично-філософські інтерпретації дитячих локацій 

засвідчили, що: 

- модерністські урбан-практики дитячих просторів, що творяться у 

функціональній системі координат «приватного» буття мешканців, стають 

об’єктом урбаністської критики через вузькі концептуальні межі простору 

для самовираження дітей; 

- багатофункціональність ігрових просторів у постмодерній 

урбаністиці спирається на ідеї про різноманіття способів міського буття та 

право на присутність дітей у публічному просторі, й до того ж – формування 

міста як «дружнього до дітей»; концепція дружнього до дітей міського 
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ландшафту окреслює урбан-систему ціннісних координат: безпечність, 

доступність, естетичність, потенціал для творчості;  

- у філософсько-урбаністичних інтерпретаціях дитяче середовище 

концептуалізується різними локаціями відповідно до окреслення ролі дітей 

у місті: як об’єкта турботи з боку дорослих, або як суб’єкта міської 

спільноти; 

- урбан-практики з включення ігрових локацій у публічний простір 

міста привносять нові смисли, цінності у філософію міста; повага до 

різноманітності спричиняє формування «просторів сусідства», що 

наповненні множинними соціальними зв’язками та спроможністю 

виробляти унікальний досвід місцевого активізму, демонструючи 

відповідальність за простір міста; 

- одночасно формується теоретико-епістемологічний виклик 

традиційній теорії простору; різні позиції дітей в урбан-середовищі мають 

враховуватися під час аналізу міських трансформацій, а також під час 

конструювання урбан-локацій, у яких можливим є вияв творчої суб’єктності 

дітей. 

Філософсько-урбаністичне відтворення типології дитячих просторів у 

місті, на нашу думку, потребує подальшого поглибленого дослідження. 

Перспективи подальших розвідок можуть бути пов’язані з 

концептуалізацією дитячих урбан-просторів у широкому діапазоні: від 

безпечності до креативності. 
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4.3 Молодіжні ландшафти міста у філософсько-урбаністичній 

інтерпретації 

 

Сучасні роздуми про місто як специфічну соціопросторову локацію 

торкаються різноманітних способів людського буття, де «розміщуються» 

особистісні смисли, виявляється суб’єктність, та відбуваються процеси 

«становлення разом». Урбаністичний фокус філософсько-антропологічних 

питань стосується зав’язків суб’єктів з міським середовищем, а також 

чинників, що забезпечують своєрідний ґрунт для «відтворення» міста. 

Очевидним стає факт, що важливу роль у колективному майбутньому 

відіграє молодь. Це тим більш актуально сьогодні, оскільки половина 

людства перебуває у віці до 25 років [409, р. 77], і серед міського населення 

молодих людей помітно більшає, порівняно з сільською місцевістю. До 2030 

року, за різними оцінками, 60 % міських жителів у всьому світі будуть у віці 

до вісімнадцяти років [448]. Такі швидкі демографічні процеси створюють 

серйозні проблеми в організації молодіжної присутності у містах. Зокрема, 

виявляються парадокси: з одного боку, міста є «концентраторами» ділової 

активності, таланту, можливостей для розвитку людського потенціалу, з 

іншого – недостатньо сприятливі для молоді, через «високу концентрацію 

неприйнятного ступеня нерівності (за статтю, віком, майновим становищем 

тощо). Констатується, що саме молодь часто обмежена у доступі до 

можливостей, які пов’язуються з «міськими перевагами». Усе це свідчить 

про необхідність розширити увагу до молоді з боку гуманітаристики. 

У новій епістемологічній ситуації спостерігається інтерес дослідників 

до вітальних та ціннісних смислів міста, виявлення просторових потенцій у 

представлені різноманітного досвіду молоді. Здійснюються 

міждисциплінарні розвідки молодіжного середовища міста, різноманітних 

форм «втілених просторів» [421]. Водночас філософське окреслення 
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«молодіжного середовища» міста у контексті проблематики реалізації «прав 

на місто» молодими мешканцями («youth empowerment») є новим 

дослідницьким завданням для вітчизняної гуманітаристики. 

Урбан-філософські дискурси «молодіжного середовища» набувають 

значущості не тільки на теоретико-методологічному рівні, а й у зв’язку із 

важливими практичними завданнями. Це засвідчує, по-перше, глобальна 

ініціатива ООН-Хабітат з розширення прав і можливостей молоді в межах 

розвитку міст [449]; по-друге, українська стратегія підтримки молоді, 

викладена у Державній цільовій соціальній програмі «Молодь  України»  на 

2016–2020 рр. В українських містах, де мешкає понад 70 % громадян нашої 

країни, ініційовано розроблення чутливих щодо молоді місцевих практик. 

Наразі існує нагальна потреба у виробленні відповідних концептуальних 

підходів до організації молодіжного середовища міст, що враховують 

різноманітність соціального досвіду і потреб мешканців та будуються як 

інклюзивне місто («inclusive city» [334]). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що осмислення 

молодіжних форм міського буття формується переважно у 

міждисциплінарному методологічному полі урбаністики, соціології, 

культурної антропології, географії та ін. У «новій географії» (зокрема, 

Доріен Мессей [361]) акцентується увага не на фізичних локаціях, а 

соціальних, які можуть відігравати роль перетворювальної сили для міських 

просторів. Автор соціально-філософської концепції «право на місто» Анрі 

Лефевр [106; 107] відкидає поняття «абсолютного» простору та концепцію 

«простору як вихідного» (space as emergent), запропоновану Мартіном 

Гайдеггером, Гастоном Башляром. Для нього «природа простору» завжди 

продукується, і простір виробляється соціально, «виковується» з природи і 

природних матеріалів, формується у історично конкретному способі 

виробництва, суспільних відносин та виробництва знань. Філософ оперує 



 

267 

репрезентаціями просторів, пояснює їх певною мірою діалектичними 

відносинами; простір є «продуктом», що має використовуватися, має 

«споживатися», а також «засобом виробництва». Анрі Лефевр пояснює, що 

простори є продуктами діяльності, не тільки економічної і технічної, а й 

політичної, соціальної.  

Варто згадати й вітчизняні філософсько-теоретичні пошуки простору. 

Зокрема, Оксана Делія аналізує два основних підходи щодо тлумачення 

середовища: як заповненого простору; як оточення («environment») [60, 

с. 92–93]. Василь Кремень та Валерій Биков [97] пропонують філософське 

тлумачення «загального об’єктного простору», його декомпозиції на 

множину предметів його об’єктного складу, та відношення між ними. 

Дослідники ідентифікують також «простір (space)» як деяку множину 

«структурно упорядкованих об’єктів та їх ідентифікаторів, яка подається 

моделлю, що відображає логічну структуру групування та упорядкування 

ідентифікаторів об’єктів даного простору» [97]. Зазначається, що у 

філософському розумінні, соціальне середовище буття людини, що 

означується як оточуючі людину соціальні, матеріальні і духовні умови її 

існування і діяльності, визначально впливає на формування і розвиток 

особистості, і у той же час, під впливом людини воно змінюється. У процесі 

цих перетворень змінюється і сама людина» [97, с. 3]. Що стосується 

категорії «середовище» (англ. environment), то дуже важливо з’ясувати – 

відносно якої системи розглядається її середовище, оскільки, у загальному 

випадку, те, що є середовищем для однієї системи, не є середовищем для 

інших, що входять до множини цільових просторів. Власне кажучи, 

категорія середовище пов’язується з суттєвим оточуючим простором 

системи, у якому ця система функціонує, розвивається і/або досліджуються. 

Через це для різних систем їхні середовища зазвичай не є тотожними. 
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Такий підхід дозволяє окреслити просторово-середовищний контекст 

дослідження сучасних міст, де активними є різноманітні соціальні системи. 

Окреслюються контексти спеціального філософського аналізу: 1) міський 

простір, що інтегрує, «бере до свого кола» систему (у нашому випадку – 

«молодь») та її середовище, що функціонує і розвивається в його складі; 

2) міське середовище, що оточує систему, забезпечуючи умови її 

доцільного, ефективного та безпечного функціонування і розвитку. 

Важливими для розуміння життєвого простору стають дискурси 

«тіла», «втіленого» простору міста. Місто продукує місця для розгортання 

різноманітних дискурсивних практик його мешканців, що спричиняють 

дослідження про особливості «переміщення» кордонів тіла та визначення 

питання про просторові чинники реалізації можливостей людини, її творчої 

енергії у побудові власного життєвого світу. Варто зазначити, що у перших 

постмодерністських дослідженнях міського простору приділялася увага 

концептуальній нерівності за ознакою статі [257]. Зверталася увага на досвід 

міських жінок, їхню присутність у приватному-публічному, продуктивному-

репродуктивному просторах. Справді, модерністські візії міського простору 

часто осмислювалися через чоловічий погляд, через сексуалізацію жіночого 

тіла [257, р. 13]. Феміністичні розвідки міського життя, у фокусі сучасної 

«flâneuse» (на відміну від «flâneurs», наприклад, Вальтера Беньяміна, 

Шарля Бодлера, що були винятково чоловічими) спрямовані на дослідження 

особливостей «буття жінки у місті» [257, р. 14].  

Такий дослідницький фокус закономірно спонукав до висвітлення ще 

одного соціального контексту повсякденності, пов’язаного з «жіночим 

простором», «простором турботи» – дітей та молоді. Утверджується «дитяча 

географія» міст (Ґілл Валентай [433], Метью О’Брайен та ін. [372]), 

сфокусована на висвітленні відповідного повсякденного досвіду та розробці 

безпечного для дітей та молоді публічного простору міст. Дитяча географія 
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передусім окреслювала досвід проектування дитячих міських локацій у 

західних промислово розвинених містах. Дослідники звертали увагу на 

традиційні категорії для захисту прав та запобігання просторової 

дискримінації у «правах на місто». Утім така перспектива, апробована для 

аналізу гендерного та дитячого повсякдення, як «простір турботи», може 

забезпечити тільки частину відповіді на питання про специфіку 

молодіжного середовища.  

Завдяки міждисциплінарним теоретичним рефлексіям, зокрема 

постструктуралістським інтерпретаціям урбан-простору, окреслюється 

дослідницький інтерес до концептів «молодіжне середовище», «міська 

молодь». Зазначається, що з погляду окресленої множинності соціальних 

суб’єктів, молодіжний простір міста має розглядатися не лише з точки зору 

задоволення повсякденних потреб дітей та дорослих (Нільс де Конінк-Сміт 

та Марта Гутман) [292], а й творення молоддю міських просторів 

(Мамаду Діуф) [294]. 

Дослідники звертають увагу на те, що досвід молодих людей в містах 

може мати вирішальне значення для розуміння 

просторових процесів. Наприклад, пост-колоніальні дослідження міської 

молоді ускладнили та кинули виклик теорії міського простору. Мамаду Діуф 

наводить приклад сенегальської молоді та її практики творення публічного 

простору міст. Дослідник стверджує, що міська молодь в Африці сьогодні 

знаходиться в унікальному становищі, як в історичному, так і соціальному 

сенсі. Вона здатна кинути виклик домінуючій соціальній конструкції міста – 

традиційній постколоніальній чи такій, що розуміється як неоліберальний 

простір. У вітчизняних соціально-філософських дослідженнях тема міських 

просторів для молоді подана у статті Надії Гапон. Авторка звертає увагу на 

міський простір, який молодь маркує як своє право на власне художнє 
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видовище, та висвітлює процес витіснення молодіжних субкультур 

із осереддя міста [48, с.29–30]. 

Розглядаючи епістемологічний потенціал просторових теорій для 

дослідження міської молоді, необхідно також звертатися до філософських 

концепцій, що пояснюють різноманіття способів міського буття. Важливо 

осмислювати способи перетворення простору різними соціальними 

групами. Зарубіжні дослідники виявляють активний інтерес до осмислення 

молодіжної присутності у міському бутті, визначають специфічні параметри 

міських умов їхнього життя [334]. Проте й дотепер в урбаністиці проблема 

«молодіжного середовища» недостатньо досліджена з погляду просторового 

контексту. Поза увагою дослідників залишаються суттєві для розуміння 

молодіжного простору міст аспекти, передусім, – це форми суб’єктності в 

сучасному мегаполісі, тенденції їх розвитку. Мова йде про простір локації, 

про розуміння міста через способи присутності у місті. 

Рівень й характер розробленості проблеми молодіжного середовища 

міста у сучасному гуманітарному знанні роблять актуальним поєднання 

двох перспектив – філософії й урбаністики – в єдиній теоретико-практичній 

площині.  

У модерністських візіях місто постає специфічною універсальною 

реальністю «для людини», функціонально організованим «життєвим 

простором» і т. ін. Під час урбаністичних трансформацій від модерного до 

постмодерного стану відбуваються зміни у структурі міського середовища 

відповідно до прагнень креативної спільноти (Чарльз Лендрі «Креативне 

місто»). Потреба у самоактуалізації посіла найвищий рівень у ціннісній 

шкалі постіндустріального міста. Парадигмальні зміни урбаністичної 

морфології торкаються й такої соціальної групи міського населення, як 

молодь. Відомо, що вагому частку міського населення складає молодь, яка 

шукає можливості отримати освіту і роботу. Її значущість визначається 
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насамперед не віковою характеристикою, а її місцем у часопросторі міста – 

як «ключовий динамічний людський ресурс у досягненні сталого розвитку і 

процвітання для всіх» [434, р. 30], творець нової реальності (політичної, 

соціальної, культурної і т. ін.). 

Водночас міста у недостатній мірі забезпечують для молоді якісний 

життєвий простір. Молоді люди стикаються з багатьма проблемами, зокрема 

з обмеженням їхніх «прав на місто» (молодіжних послуг і зручностей, які 

мають основоположне значення для забезпечення відпочинку та особистих 

можливостей у сфері розвитку).  

У цьому сенсі особливого значення набувають урбаністичні пошуки 

«молодіжних кодів» міст, зокрема в межах ініціативи «молодіжна столиця 

Європи» (European Youth Capital). Цей статус присуджується європейському 

місту терміном на один рік, протягом якого місто отримує шанс 

продемонструвати свою прихильність сучасній молодіжній культурі, 

кращим практикам із розвитку соціальної, економічної, політичної 

активності молоді. Важливо створювати у місті належний освітній простір, 

що дозволяє молодим людям розвивати компетенції, необхідні для того, 

щоб бути суб’єктами демократії та інтегруватися в суспільство (бути 

активними як у громадянському суспільстві, так і на ринку праці) [431, 

р. 22].  

Загалом відбувається переосмислення ролі молоді в процесах розвитку 

суспільства в глобальному і локальному масштабі. Актуалізується роль 

молоді в розвитку сучасних міст як «перетворювача» («youth reinventing the 

city»), зокрема під  час розбудови «розумної» економіки; реалізації стратегій 

сталого розвитку міст та участі в урбаністичному плануванні; створенні 

значущих цінностей для міста. 

Апріорі місто, що є центром молодіжного і студентського життя, є 

містом із багатим інтелектуальним потенціалом, місто, де відтворюється 
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людський капітал, місто можливостей, де народжуються і розвиваються нові 

сміливі ідеї та проекти.  

Погляд на місто як місце концентрації талановитої та успішної молоді 

вимагає особливої уваги до творення, облаштування відповідних якісних 

життєвих просторів та окреслення просторових бар’єрів, із якими молоді 

люди стикаються в процесі їхнього переходу від дитинства до дорослого 

життя. Зокрема, середовище міста має бути таким, куди молодь прагне 

приїхати, жити і працювати. Отже, молодіжне середовище міста має бути 

здатним забезпечувати «повсякденну впевненість» молодих людей, а також 

підтримувати їхню культуро-творчу діяльність.  

Виявлення взаємозв’язків міста та молоді дотичні до проблем із 

дослідження ефектів територизації, детериторизаціі та ре-територизації. 

Своєрідним аналітичним інструментом, що дозволяє критично 

висловлюватися про місто, трансформувати його, долати відчуженість, 

зрушувати граничні межі просторів, є залучення молоді до публічного 

управління. Зацікавленість у просторовому розвитку міста виявляється, 

зокрема, у питаннях залучення студентства для громадської діяльності. 

Одночасно, варто зазначити, що у місті, де форми соціалізації молоді 

за допомогою освіти та роботи не відповідають вимогам часу, є застарілими 

і неефективними, вулиці та майдани можуть стати культурною ареною, на 

якій молоді люди будуть боротися проти домінуючих культур. Такий фокус 

у розумінні міської молоді висвітлює теоретичну складність, з одного боку, 

поняття міста через необхідність окреслення можливих розривів і «місць 

збирання» міських просторів, з іншого – молоді як монолітної соціальної 

категорії.  

У фокусі дослідницьких інтересів про міську молодь перебувають 

різноманітні культурні рухи, орієнтовані на творче втручання в 

урбаністичний простір (через вуличне мистецтво, еко-акції тощо). 
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Наприклад, паблік-арт розглядається не просто як «мистецтво у місті», а 

інструмент розвитку самосвідомості міської молоді відносно їхніх цілей та 

цінностей. Прикладом тут може бути молодіжний рух Set/Setal у Дакарі на 

початку 1990-х років, проаналізований Мамаду Діуф [294]. У русі брали 

участь різні соціальні групи молоді (студенти, безробітні, члени 

опозиційних політичних партій), яких об’єднувало бажання протидіяти 

деградації навколишнього середовища та ідеї «очищення» – політичного, 

культурного тощо. Учасники руху впорядковували вулиці, парки, 

прикрашали їх арт-об’єктами. Створювані ними мурали містили одночасно 

й продуктивні моменти в побудові нової історичної пам’яті, адже зверталися 

до історичних постатей, закарбованих у колективній пам’яті. Рух звертався 

й до соціальних вимірів «чистоти» вулиць, влаштовуючи акції проти 

корупції, проституції, злочинності (боролися з вуличними злочинцями, 

неформальною торгівлею, влаштовували «облави» на повій, питні заклади 

та ін.). У результаті із вуличного хаосу створюється впорядкована 

«територія сусідства». Отже, цей молодіжний рух за очищення вулиць є 

прикладом переозначення простору у напрямку виявлення 

соціоспроможності у міських локаціях. Одночасно простір вулиці постає як 

місце перевироблення міської молоді. 

Такий молодіжний рух мав ознаки й агресивного втручання у 

домінуючі соціально-політичні практики. Мамаду Діуф звертає увагу на 

«руйнівну лють» молоді у їхніх прагненнях змін на краще, що втілювалися у 

страйках, демонстраціях, під час яких студенти, безробітні, маргінальні 

групи знищували символи і знаки офіційної влади у місті. Загалом цей рух 

може бути прикладом урбаністичних втручань молоді, що призводить до 

соціокультурної детериторизації та ретериторизації міста. 

Досвід міст показує, що громадські «низові» ініціативи є важливим 

інструментом для змін не тільки міського простору, а й суспільства, та 
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здатні вирішити соціальні та політичні питання, сформувати нову свідомість 

небайдужого мешканця міста і країни. За кожною невеликою ініціативою 

стоїть зміна, яка спричиняє нові активності й подальші урбан-

трансформації. Важливо це і для індустріальних міст України, що 

перебувають на етапі урбан-трансформацій пострадянських просторів. І 

саме молодь, не обтяжена радянським минулим, здатна виробляти новий 

унікальний досвід культурного активізму, стати креативним соціальним 

капіталом міст. 

Урбаністично-філософські інтерпретації молодіжних просторів, з 

одного боку, пропонують теоретичні пояснення міського простору крізь 

призму повсякдення молоді, з іншого – у процесі розуміння молодіжних 

урбан-практик відкриваються нові епістемологічні можливості в окресленні 

міських просторів, потенційно спроможних до перетворення. Молодь  

витворює по-справжньому «суспільний простір» шляхом локалізації 

особливих місць для зустрічей, дискусій – коворкінгів. У такий спосіб 

привласнення «балаканиною» міського простору окреслює символічний 

простір діалогу. Часто молодь об’єднується навколо ідей, що змінюють 

міське середовище. Зокрема, популярності набувають локальні урбан-дії з 

перепланування публічних просторів на рівні вулиці, будинку, що 

здійснюються із широким залучення мешканців [413]. 

Молодь може бути екологічно проактивною [334, р. 16], оскільки 

молоді люди більше обізнані у нових технологіях, і вони можуть бути 

навчені і брати участь і міських проектах зі зменшення наслідків зміни 

клімату (таких, як імплементація екологічно чистих технологій, еко-

модернізація інфраструктури тощо). Еко-компетенції молодіжних рухів 

поширюються й на стратегії щодо реалізації соціальних та економічних 

прав, зокрема право на екологічно чисте житло, навколишнє середовище, 

охорону здоров’я, освіту тощо. Молодіжні втручання у міський простір 
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виявляються через активність в озелененні та прибиранні міських територій, 

а також у створенні «зелених команд» [334, р. 17],  які пропонують 

професійні послуги з навчання та розвитку еко-бізнесу. Безперечно, що 

подібні молодіжні урбан-практики мають неабияку цінність з погляду 

«людських інвестицій» у місто.  

Представлений філософсько-урбаністичний аналіз засвідчив, що: 

- постмодерна концептуалізація просторової різноманітності 

актуалізує інклюзивні параметри присутності молоді у місті; повага до 

різноманітності як конструкт сучасного міського простору, передбачає 

розгортання урбан-локацій, у яких можливим є вияв творчої суб’єктності 

молоді; 

- статус молоді у місті як носія нової культурної реальності, одночасно 

формує теоретико-епістемологічний виклик традиційній теорії простору; на 

основі різних позицій молоді у місті, її ставлення до урбан-середовища, 

формується потреба у застосуванні пізнавальних процедур об’єктивного та 

суб’єктивного врахування впливу молоді на міську динаміку, тим самим 

забезпечується більш цілісне уявлення про багатоманітність форм міського 

життя; 

- молодіжно чутливі практики/молодіжні рухи орієнтовані як на 

об’єктне «право на місто» (право бути присутнім), так і суб’єктне, 

проактивне («простір відповідальності» – за міське середовище – 

екологічне, політичне, культурне тощо); молодь здатна виробляти 

унікальний досвід культурного активізму; молодіжні втручання у міські 

ландшафи здатні привнести нові смисли, значущі цінності для міста, можуть 

ідентифікуватися як креативний соціальний капітал міста. 

Філософсько-урбаністичне відтворення молодіжних моделей 

життєвого простору міста, на нашу думку, потребує подальшого 

поглибленого дослідження. Перспективи подальших розвідок можуть бути 
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пов’язані з концептуалізацією молодіжночутливих міських ландшафтів у 

широкому діапазоні: від безпечності до креативності.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Філософсько-урбаністичні інтерпретації ідеї соціального різноманіття 

дозволяють висвітлити питання «присутності» у місті особливих соціальних 

груп. 

Міські ландшафти мають вироблятися в межах концепції спільного 

дизайну (co-design), згідно з якою міста плануються за участю широкого 

кола містян. Важливо, щоби різноманітність міських просторів відповідала 

інтересам усіх містян і соціальних груп, що зі свого боку висвітлює 

проблему просторової справедливості у користуванні міськими 

ландшафтами. Артикулюється ідея соціопросторової доступності різних 

міських міста для людей різного віку, статі, стану здоров’я тощо. якісний 

міський простір існує там, де на вулицях багато дітей, молоді, людей 

похилого віку, людей з інвалідністю, та ін.  

У постструктуралістських інтерпретаціях міста формується поняття 

«гендеровані простори». Висвітлено міські ландшафти у фокусі гендерної 

чутливості, через культурфілософські інтерпретації у контексті філософії 

турботи. Фемініська урбаністика утворює концептуальну платформу для 

сучасних практик ревіталізації міських ландшафтів в сенсі наповнення їх 

гендерними цінностями, зокрема, у параметрах «дружні до жінки», «дружні 

до родини». 

Радикальне відокремлення й відчуження «жіночого» представлено як 

проблема граничності гендернообумовлених міських ландшафтів. 

Осмислюється ідея щодо неприйнятності зведення «жіночих просторів» до 
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однієї моделі, орієнтованої на «покращення щоденних обов’язків жінок». 

Концептуальна платформа урбаністики має включати, крім «жіночого 

простору турботи», способи жіночої екстеріоризації у публічний простір 

міста. Артикулюються ідеї філософії «турботи про жінку» з погляду її 

рівних можливостей користуватися містом.  

У феміністичній філософії наголошується на зацікавленості жінок, як 

у трансформації «домашніх» просторових практик, так і «привласненні» 

якісно інших (традиційно чоловічих) публічних ландшафтів міста. 

Феміністський дискурс тіла оперує філософією жіночих вражень, а також 

способів присутності й включеності у місто. Предметом урбаністської 

критики стає граничність виявлення суб’єктності та самовираження для 

жінки у місті з традиційним функціональним зонуванням ландшафту. 

Здійснюється постановка питань щодо вирівнювання гендерної асиметрії у 

«правах на місто» шляхом інтеграції у міський ландшафт «жіночих» 

емансипаторних урбан-практик, у яких жінка має «право на голос». 

У постструктуралістському прочитанні міських ландшафтів 

наголошується на їх динамічності та різноманітності зв’язків суб’єктів із 

місцем. Експліковано ідею гендерного різноманіття (або «гендер+») у 

напрямку концептуального творення міських ландшафтів міста у 

параметрах соціокультурної інклюзії та толерантного міста. 

Артикульовано концептуальні зміни в урбаністичній морфол 

ландшафтах огії в котексті «просторового виробництва дитинства» – 

ігрових локацій. Культурно-історичний аналіз традицій планування дитячих 

локацій у містах показав, що у модерному містопланування дитячі локації 

представлені відокремленими ігровими майданчиками, у постмодерному –

повсякденні практики дітей ширше, за межами традиційного «простору 

турботи». Наголошується на актуальній характеристиці ігрових локацій у 

сучасних мультикультурних мегаполісах – архітектурно-просторовій та 
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соціокультурній пристосованості до потреб у грі дітей різного віку, статі, 

рівня фізичних можливостей, національності, віросповідання тощо. 

Запропоновано культурфілософський дискурс «дружніх до дитини» 

публічних локацій як місць для культурного «пере-вироблення» дітей 

(виявдення їх творчої суб’єктності).  

Урбан-філософську інтерпретацію «молодіжних ландшафтів» 

окреслено у двох контекстах: забезпечення «повсякденної впевненості» та 

розвитку необхідних компетенцій, що дозволяють інтегруватися у спільноту 

(бути активними як у громадському житті, так і на ринку праці). Висвітлено 

символічний міський «ландшафт діалогу», що утворюється молоддю, яка 

згуртовується навколо ідей з еко-модернізації та ре-віталізації міської 

інфраструктури. Водночас артикулюються молодіжні втручання у міський 

ландшафт, яким ластивий протест проти домінуючої культури. 
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РОЗДІЛ 5. КУЛЬТУРОТВОРЧІ МІСЬКІ ЛАНДШАФТИ:  

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНТЕКСТИ 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

 

 

5.1 Креативні трансформації міських ландшафтів  

 

Концептуальні межі урбан-філософії охоплюють питання ролі людини 

в просторі міста: як об’єкта, що змінюється під впливом міських культурних 

умов, так і активного суб’єкта, який своєю творчою діяльністю змінює 

навколишнє середовище. Філософські уявлення про творчість як спосіб 

існування, спосіб розкриття сутності людини розвиваються разом з історією 

європейської філософської думки. Найважливіші принципи творчості, 

викладені в ученнях Платона, Горація, Цицерона, Демокрита, спонукали до 

подальшого їх осмислення [100]. Кожна світоглядна система та філософська 

теорія виробила власний унікальний погляд на місце творчості в просторі 

людського, визначаючи три основні питання в творчості: місце та функція 

того, хто творить (суб’єкт творчості), того, що твориться (творіння), та у 

який спосіб процес творчості відбувається [18, с.2]. 

З кінця ХХ століття найбільш актуальною стає метафора культури 

міста – її «життєздатність» [201]. Умови життя в містах оцінюються 

відповідно до багатьох критеріїв, і зокрема, через можливості для людини 

бути у центрі культурного життя, мати умови для повноцінного дозвілля та 

розваг тощо [230, c. 236]. Зазвичай ландшафти мегаполісів мають чітко 

виражені та розвинуті «платформи споживання»: бізнес-центри, культурно-

розважальні споруди. На місці «кам’яних джунглів» проектуються 

неантагоністичні агломерації міських кварталів, з використанням смарт-

технологій, що формують принципово новий тип міста з креативними 
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ландшафтами для розвитку та реалізації людського потенціалу, через який 

відбувається «капіталізація території».  

Модернізація міських ландшафтів засобами культури і творчості 

посідає важливе місце в стратегії сталого розвитку, оскільки формує 

позитивний імідж територій, підвищує рівень розвитку людського капіталу, 

відіграє ключову роль у формуванні комфортного середовища для 

життєдіяльності. Ландшафти глобальних міст вирізняються системою 

локацій, зокрема тих, що необхідні для підтримки цінностей здорового 

способу життя та охорони навколишнього середовища; функціонування 

моди і молодіжної культури; розвитку сучасного мистецтва, передусім 

музичної культури; різноманітного дозвілля [281, р. 48–50 ].За 

рекомендаціями ООН, якість культурного середовища вимірюється через 

«культурні індикатори розвитку» за напрямками: економіка (рівень 

зайнятості в культурі, витрати на культуру в цілому); спадщина; соціальна 

участь і соціальні зв’язки; інституційне управління; спілкування, 

комунікація; освіта; культурна різноманітність [44, c. 28].  

Культура розглядається як важливий чинник розвитку міст, що також 

забезпечує економічне зростання, соціальну стабільність тощо. Сучасні 

стандарти культурної політики, як містоутворюючої галузі, вимагають 

розвитку міста у напрямку формування якісного середовища, що адекватно 

відповідає на потреби містян. Культурна спадщина, будучи суспільним 

благом і надбанням, також може розглядатися з економічної точки зору як 

актив. Цінність активів може підвищуватися або знижуватися залежно від 

того, в якому вони перебувають стані, а також у який міський ландшафт 

включені. 

У містах, де існує певний набір культурних активів, формуються 

умови для креативних трансформацій ландшафтів у напрямку їхнього 

стійкого розвитку. Креативні міста шукають містопланувальні рішення, у 
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яких враховуються соціальні, економічні, культурно-історичні, екологічні 

контексти території. Міста «захищаються» від висотної забудови, що здатна 

спотворити історичний центр, й водночас розробляють архітектурно-

просторові рішення «обережного вписування» сучасної архітектури в 

історичне середовище. Розвинута креативна економіка забезпечує фінансову 

підтримку проектів не тільки із збереження ландшафтної спадщини, а також 

для різноманітних соціальних проектів, орієнтованих на вразливі групи 

містян.  

У креативних містах вагому роль відіграють ландшафти, які є 

«концентраторами» творчого бізнесу, розвитку спеціалізованих 

«креативних» послуг [112, с. 257–260], зокрема: комерційно-ділових 

(юриспруденція, бухгалтерія, реклама і зв’язки з громадськістю), 

дизайнерських (архітектура, цивільне будівництво, індустріальний дизайн та 

мода), туристичних, індустрії розваг тощо. Креативним містам властива 

інтегративність, кроссекторальність їхньої культурно-економічної 

активності. підтримка людського та символічного капіталу дизайнерської 

галузі. Це може бути в межах ширшого обсягу перегляду творчих галузей як 

джерела інноваційних мереж.  

Для ревіталізації міських ландшафтів застосовуються 

містопланувальні практики, що поєднують бізнес-інтереси забудовників та 

потреби громади у творенні якісного культурного середовища. Наприклад, 

якщо забудовник планує звести офісний центр, він мусить подбати про 

поряд розташовані культурні або природні об’єкти (облаштування скверу, 

парку, набережної тощо). Такий спосіб використання фінансових ресурсів 

(із урахуванням потреб громади міста) зазвичай має як комерційний успіх, 

так і утворює додаткову соціальну цінність. Вартість нерухомості на 

міських територіях, де здійснено  культурночутливі проекти 

будівництва/реконструкції, зазвичай більша, ніж там, де є культурні об’єкти 
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чи зелені локації відсутні або занедбані. Кожне креативне місто має добрі 

приклади «окультуреного бізнесу», коли відкривають арт-галерею, центр 

сучасного мистецтва, театр, концерт-холл тощо та створюють чудову 

громадську зону довкола – і вартість житла у цьому районі відразу зростає 

через якісне середовище.  

Креативне місто спроможне оптимізувати і збагачувати свій 

соціально-культурний капітал, а також зберігати ідентичність. Відомо, що 

креативна економіка часто стає джерелом якісної зайнятості, особливо для 

жінок, молоді та соціально вразливих груп. Завдяки підтримці культурного 

розмаїття та громадянських інновацій, креативна економіка також сприяє 

культурному діалогу. Серед випробуваних стратегій круативності міст – 

розвиток творчих центрів і підтримка культурного підприємництва. 

Наголошується, що увага до характеру місця може поліпшити 

узгодженість та якість збудованого середовища [415, р. 6]. Культурні міські 

ландшафти мають зберігатися та розвиватися у якісний спосіб. Зокрема, 

через доповнення міських практик охорони спадщини рекреаційними 

функціями [415, р. 8]. Наприклад, київськими урбаністами розроблено 

проект створення історико-культурного та рекреаційного комплексу на 

схилах Дніпра з реконструкцією Києво-Печерської фортеці [53], 

харківськими – безперервну рекреаційну лінію між культурними об’єктами 

«мистецької перлини Слобожанщини» – міста Чугуєва Харківської області 

(Художньою галереєю, Покровським собором, будинком-музеєм Іллі Рєпіна  

та ін.) [219]. 

Високі стандарти життя й середовища креативного міста 

передбачають створення специфічного культурно-інформаційного 

ландшафту, що сприяє обміну і комерціалізації творчих ідей. Креативні 

люди потребують соціокультурного ландшафту, що заохочує до взаємодії та 

спричиняє розвиток нових ідей [281]. У креативних містах складається 
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культура взаємин, що дозволяє діловим людям різних країн, різних 

віросповідань, які розмовляють різними мовами, легко налагоджувати 

контакти і досягати взаєморозуміння, ідентифікуючи себе із універсальною 

культурою  бізнесу [127].  

У креативних містах культурні об’єкти стають домінантами міст, 

навколо яких створюється відповідний ландшафт (парки, ресторани, зони 

відпочинку і розваг) [219]. Архітектурний ландшафт є важливим культурно-

візуальним ресурсом міста, у тому числі у просуванні привабливості міста 

як туристичної локації. Культурна спадщина розглядається як компонент 

«територіального капіталу та ідентичності» [415, р. 5] міст. Своєрідним 

драйвером для креативного розвитку міст, каталізатором для отримання 

доходів і поліпшення міської інфраструктури може стати культурний 

туризм. Відзначається, що індустрія туризму загалом виробляє 9 % 

світового ВВП, й найбільше зростання спостерігається в культурному 

туризмі [335, p. 9]. Туристи все більше прагнуть досліджувати культурні 

цінності міста, їхню архітектурну спадщину, традиції та сучасні культурні 

практики. Динамічний розвиток індустрії туризму також впливає на 

спроможність громади зберігати і передавати культурні практики [134], а 

також заохочувати до творення нових культурних форм [288].  

Варто звернути увагу на те, що, з одного боку, культурні цінності 

відіграють особливу роль у економічних перспективах, пропонують 

унікальні можливості для міського розвитку, з іншого – надмірна їх 

експлуатація, може завдати серйозної шкоди та загрожувати 

територіальному розвитку, спричинити екологічні, соціокультурні, 

інфраструктурні проблеми. Підвищена і не координована експлуатація 

історичних центрів міст та їхніх культурних ресурсів, у тому числі через 

масовий туризм, може мати загрозливі наслідки для культурних активів та 

ландшафтів. Туризм може стати тягарем для мешканців туристичних міст. 
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Через великі потоки туристів, які рухаються тими же маршрутами, що і 

місцеві жителі, якість життя у місті погіршується. Місто перестає належати 

місцевим жителям. Актуалізується питання про сталий розвиток туризму, 

«добре продуманий та добре керований туризм».  

Наразі історичні міста, що стикаються з проблемою великого тиску 

туристів, виробляють практики сталого туризму. Зокрема, Венеція                 

(з населенням близько 50 тисяч мешканців), яка щоденно приймає близько 

60 тисяч туристів, застосувала нову туристичну стратегію 

(#EnjoyRespectVenezia). Культурна і природна спадщина цього міста є 

унікальною і у списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО включено 

увесь ландшафт міста (а не історичний центр, яким представлені інші міста 

світу). Для того, щоб зберегти незвичайну красу і туристичну унікальність 

Венеції, варто досягати гармонії з повсякденним життям містян, не 

змінюючи художнє і природне середовище, а також не перешкоджаючи 

соціально-економічному зростанню. Муніципалітет Венеції розробив 

систему обмежень для круїзних суден, з надмірною кількістю денних 

екскурсантів, які роблять площу Св. Марка та інші популярні пам’ятки, 

занадто багатолюдними. Крім того, звертається увага на наслідки 

забруднення, спричинені круїзними суднами (прискорюють ерозію 

стародавніх міських фундаментів та створюють додаткове забруднення у 

лагуні). Розроблено більший діапазон туристичних практик з 

альтернативними маршрутами для вивчення автентичної Венеції, що 

зменшують перевантаженість навколо основних визначних пам’яток міста. 

Креативні міста, незважаючи на глобалізацію, що спричиняє масову 

культуру з тотожними міськими ландшафтами, здатні зберігати та набувати 

власної культурної ідентичності. Культурні трансформації міста мають 

відбуватися у межах балансу інтересів до власної історії та культурних 

інновацій, тобто, не відмовляючись від «пам’яті місця»,  впроваджувати 
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інновації [112, с. 142]. Історичні міста мають певні переваги – структурні 

нашарування історії, пам’ятники архітектури, що утворюють неповторний 

ландшафт. Разом з тим «нові» міста можуть забезпечити власну унікальність 

іншими засобами. К. Лендрі наводить приклад Флоренції – надто 

заглибленої у свою історію, що утворює певний імунітет міста до 

сучасності, породжує відчуття закритості та недостатності нових ідей. У той 

же час розташоване поряд місто Прато відоме в Італії успішними 

інноваціями у сфері сучасного мистецтва та організації бізнесу [112, с. 180].  

Невід’ємною частиною культурної інфраструктури міста і туристичної 

галузі є музеї, галереї, театри тощо. Музеї як зберігачі, хранителі та 

транслятори культурної спадщини, належать до інституцій, й водночас є  

елементами культурного ландшафту міста. Музей створюється там і тоді, 

коли виникає суспільна потреба в інституціональному закріпленні певної 

суми накопиченого культурного та історичного досвіду поколінь. Така 

інституція покликана акумулювати цей досвід, транслюючи накопичені 

цінності у сферу колективної свідомості, інтегруючи у такий спосіб історію 

і конкретний досвід в загальнолюдський контекст [219]. У цьому сенсі 

музей – не просто дзеркальне відображення історії, він постає 

смислоутворювальним соціальним інститутом. Ідея розвитку міст через 

культуру передбачає те, що музеї мають не тільки обслуговувати 

відвідувачів, а й проводити акції, які б привертали увагу до міста, 

формували його неповторний імідж. 

Музейна справа має значний потенціал для розвитку міст передусім 

через свою соціальну функцію документування історії природи і 

суспільства, збереження і трансляції культурної спадщини. Орієнтація 

музейної [219] діяльності на відвідувача тягне за собою зміни в підходах до 

збирання, збереження, дослідження і популяризації, у тому числі із 

застосовуванням сучасних комунікаційних технологій. Наразі мова йде вже 
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не тільки про збереження окремих пам’яток і артефактів, а й про включення 

в життя, в реалії сучасного світу усієї культурної спадщини в її цілісності і 

розмаїтті, що охоплює як самі об’єкти, які підлягають збереженню, так і 

ландшафт, в якому вони існують, а також людей як носіїв спадщини. Крім 

колекціонування і пояснення предметів, музейна справа потребує вивчення 

повсякденності, мови, кухні тощо, а також нематеріальної спадщини [218,       

с. 225–226]. Передбачається робота з виявлення всієї сукупності спадщини, 

включаючи такі найважливіші її елементи, як традиційна культура, 

історичне міське середовище, етнокультурний простір тощо [100]. Це 

засвідчує, що незважаючи на глобалізацію, що спричиняє масову культуру з 

тотожними міськими ландшафтами, креативні міста також турбуються й про 

збереження та набуття властивої їм характерної ідентичності, зокрема, 

шляхом розвитку музейного ландшафту. Музеї є специфічними 

інструментами, що дозволяють читати актуальні «культурні сліди», 

представлені в музейних предметах, експозиціях. 

Разом із тим, креативне місто характеризується, насамперед, не лише 

кількістю прийнятих містом туристів, кількістю музеїв, різноманітних 

культурних заходів, а якісним життєвим простором. 

Формування креативних локацій дозволяє здійснювати також 

редевелопмент прилеглих міських територій. 

У креативних містах культурні стратегії активно використовуються 

для вирішення проблем деіндустріалізації міських локацій. У міських 

ландшафтах, через постіндустріальні трансформації міст, виведення за межі 

міста промислове виробництво, з’являються занедбані та «закинуті» локації. 

Окремі з них можуть бути ревіталізовані митцями. Яскравими історичними 

прикладами вважаються паризькі райони Монмартр, що наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. став місцем для роботи художніх студій та богемної 

мистецької діяльності (мешкали Амедео Модільяні, Клод Моне, П’єр-Огюст 
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Ренуар, Анрі де Тулуз-Лаутрек, Сюзанни Валадон, Піт Мондріані, Пабло 

Пікассо, Каміля Пісарро та Вінсент ван Гог), а також Монпарнас (з 1910 

року – місце зустрічі для художнього світу, де мешкали видатні митці). 

Наразі креативною столицею Європи вважається Берлін. У 

постсоціалістичний період місто стало осередком для проживання 

представників творчих професій з усього світу, які стали суб’єктами 

креативних проектів ревіталізації міських локацій (відкривали арт-простори, 

стартапи, рекламні агентства тощо). 

Інший відомий приклад креативної локації як форми редевелопменту 

міських територій – Ужупіс (Užupis), мистецький район міста Вільнюс. 

До 1990 року це був занедбаний район, з безліччю закинутих будинків, з 

доволі низькою естетичною цінністю архітектури («робітничий район»). 

Водночас цей район, з унікальним поєднанням природного та культурно-

історичного ландшафтів, був притулком для ліберальних митців  кінця 1970-

х років. Завдяки творчій атмосфері, Ужупіс порівнювали з Монмартром у 

Парижі та Фрітаун Крістіанією в Копенгагені [206]. Наразі Ужупіс – це і 

спільнота, яку єднає не тільки нетрадиційне мистецтво, а й стремління до 

самоуправління територією. Сюди почали переселятися містяни зі спальних 

районів литовської столиці з числа художників, поетів та схильних до 

романтизму бізнесменів. Тут не розміщуються інтернет-кафе, кіоски, великі 

торгівельні центри або державні установи. Особливий характер локації та 

низькі ціни на нерухомість стали причиною для приїзду сюди і нового 

покоління мешканців – середнього соціального класу. Артисти, художники, 

архітектори, студенти почали купувати квартири в Ужупісі у 1994–

1997 роках. Це молоде, динамічне та творче покоління міста створило 

«позитивний магнетизм» цього району (називають Вільнюським 

Монпарнасом). Різноманітні сценічні події, альтернативні модні виставки, 

святкування традиційних свят, організовані новими місцевими жителями, 



 

288 

стали міською традицією. Багато з тих, хто тривалий час жив в Ужупісі, 

позитивно сприйняли зміни у повсякденному житті кварталу. Ужупіс став 

однією з найбільш соціально активних частин Старого міста. А більшість 

людей похилого віку мали можливість продати свої квартири «за хорошу 

ціну» та переїхати в інші райони міста з усією сучасною інфраструктурою. 

Ужупіс є наочним прикладом того, як малі спільноти (становлять 

менше 5% від загальної кількості мешканців Старого міста) можуть 

виявляти більшу винахідливість, творчість, порівняно з громадою міста, та 

бути самодостатніми. Наразі питання редевелопменту Ужупіса інтегровано 

у стратегію розвитку Вільнюса. Цей район було включено до списку 

об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО (як частина Вільнюського Старого 

міста). Є декілька міських переваг кварталу: характер природного 

ландшафту – високий і захоплюючий пагорб, що піднімається з річки 

Вілене, низька щільність забудови та значна площа зелених локацій. 

Зараз у цьому районі продовжується оновлення фізичного ландшафту 

(ремонт будівель, регенерація зелених зон). Планується поступове 

перетворення району з промислового (сьогодні працює лише близько 

20% колишніх промислових потужностей) на мультифункціональний 

(з житловою, культурною, розважальною та комерційною функціями). 

Здійснюється пошук рівноваги між збереженням, відновленням історичного 

міського архітектурного середовища та підтримкою культурного 

різноманіття [206]. 

Отже, ландшафти креативних міст постають об’єктом докладання 

зусиль митців, які здатні змінити ландшафт відповідно до своїх цінностей і 

способу життя. Підкреслюється, що творення мистецьких кварталів 

відбувається завдяки активній участі місцевих громад (орієнтовані на 

підтримку різних культурних та соціальних ініціатив, збереження 

історичного характеру та привнесення нової естетики у ландшафти міст). 



 

289 

Важливо намагатися віднайти рівновагу між збереженням культурних 

цінностей та новим розвитком.  

Посилюється тенденція усвідомлення цінності дизайну для 

відновлення (регенерації) міських ландшафтів. Наразі Буенос-Айрес, Берлін 

та Монреаль оголошені ЮНЕСКО «дизайн-містами» («Design Cities»). 

Дизайн традиційно розуміється як процес розміщення цінності в об’єктах. 

Обєкти стають більш привабливими або ергономічно успішними, логотипи 

– більш помітними та виразними, одяг – більш модний. У випадку 

реконструкції міст, це також може бути визначено як джерело цінності для 

розблокування. Це є цінністю у потенції, те, що існує як ознака майбутньої 

цінності. Наявність індустрії дизайну в місті, безумовно, може 

сприяти/стимулювати внутрішні інвестиції. 

Зазвичай дизайн представлений у муніципальній політиці на рівні 

використання індустрії, як рекламної функції. Альтернативний підхід 

полягає у залучення до проектів регенерації/ре-конструкції міста. Тут 

дизайн не є апаратом для муніципального маркетингу, інструментом для 

отримання комерційної або символічної переваги. Напроти, це 

спосіб/інструмент для залучення уяви, прагнень і творчості містян. Такж 

дизайн виходить за межі естетики і стає інструментом, що допомагає 

концептуалізувати та реалізовувати рішення. Міркуючи через дизайну, є 

можливість переглянути та експериментувати зі звязками людей та систем, 

просторів та об’єктів. Дизайн може виявлятися ландшафтними 

інтервенціями, з метою зменшення вандалізму або злочинності, що, зі свого 

боку, відображається й у економічних ефектах. 

Барселона є найбільш відомим прикладом дизайнерської активності з 

1960-х років. У 1980-х роках це поєднувалося з відновленням каталонських 

прагнень культурного відродження поряд з регіональними економічними 

перетвореннями. За іронією долі, саме така інтенсивно локалізована і 
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внутрішньоприйнята дизайнерська культура забезпечила коріння своєї 

міжнародної ппулярності. 

У містах мають бути присутні сучасні вуличні арт-форми, культурні 

ініціативи людей творчих професій щодо поліпшення вигляду 

прибудинкових територій, окремих кварталів і, нарешті, усього міста.               

Адже часто міське повсякдення сприймається як «сірі вулиці», або «порожні 

місця». Містяни, зі свого боку, мають бути готовими сприймати сучасне 

мистецтво як інструмент якісної трансформації ландшафтів. Наразі в 

українських містах спостерігаються практики несприйняття частиною 

мешканців вуличного мистецтва, й більше того – супротив, що чиниться з 

боку муніципальних структур, відповідальних за благоустрій міських 

локацій. Наприклад, у Харкові мурали, вуличні інсталяції відомого 

художника Гамлета Зіньківського (представляв Україну на Венеціанському 

бієнале) перетворюють будівлі та споруди на витвори мистецтва. Його 

роботи  відрізняються, зокрема, особливим звязком з місцем, у якому 

зображені. Примітно, що твори цьго художника складають особливий 

культурний ландшафт міста та відображені спеціальною ГІС-мапою 

туристично-привабливого маршруту містом. Водночас не усі роботи 

художника місто зберігає тривалий час, частина з них свідомо руйнується 

містянами, мурали зафарбовуються. Це, зі свого боку, засвідчує існуючу 

проблему недостатньої естетичної культури повсякдення міст. 

Саме тому у креативному місті має формуватися й особлива «культура 

споживання» мистецтва. Актуальним напрямком сталого розвитку сучасних 

міст є включення творчої активності в систему цінностей містян і 

формування у них потреб у творчій самореалізації, духовно-культурному 

розвитку. Сучасне розуміння культури полягає й у тому, щоб вчити 

творчому мисленню [417]. Саме тому у креативному місті формується й 

особлива «культура споживання» мистецтва. Зокрема, актуалізується 
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потреба в естетичній освіті та розвитку талантів. Різноманітні культурні 

практики доводять, що естетична освіта та виховання є необхідною умовою 

для участі людини в культурному житті, а також має безліч інших переваг. 

Наприклад, у європейських загальноосвітніх школах усіх дітей (від 6 до 16 

років) вчать співу, грі на музичному інструменті, писати музику. Творча 

освіта учнів позитивно впливає на їхнє опанування природничими 

науками. Участь у культурному житті також є корисною і для людей 

похилого віку. Дослідження доводять, що літні люди, які беруть участь у 

мистецьких програмах, покращують здоров’я, зменшують кількість візитів 

до лікаря, мають більш активну життєву позицію. Творчі здібності 

дозволяють розвивати почуття власної гідності, навички спільної роботи. 

Креативні практики містян стають джерелом для виникнення і розвитку 

нових вікових, дозвіллєвих, професійних та інших субкультур [111]. 

Важливою характеристикою творчих локацій є їхня спроможність 

залучати широку аудиторію до знайомства з мистецтвом. Зокрема, 

звертається увага на «ефекті присутності» у місті через причетність до 

організованих містом форм культурного буття. Щоб привабити тих, хто в 

повсякденному житті, можливо, не захоплюється мистецтвом, виставки 

проводяться, в різних відкритих публічних локаціях (наприклад, вокзалах, 

переходах метро тощо). Театри, кінотеатри, філармонії намагаються 

віднайти нові форми спілкування із публікою: концерти влаштовують 

просто неба (у старовинних замках, у спеціальних міських кварталах). Часто 

культурні установи міста, аби підвищити ефект та сконцентрувати ресурси, 

здійснюють спільні заходи (фестивалі музики, театру і кіно). Наприклад, у 

Львові сьогодні організовується близько 100 фестивалів щороку, зокрема 

кави, шоколаду, етнофестивалі тощо. Місцями культурної комунікації 

стають незвичні місця, наприклад, ботанічні сади, де відбуваються 

розважальні заходи; зоопарки тощо. Музеї також пропонують експозиції 



 

292 

просто неба (музеї побуту, науки і техніки тощо), репрезентації різних форм 

повсякденного життя (музей пива, одягу, ляльок тощо). Загалом орієнтація 

музейної діяльності на творчого відвідувача тягне за собою зміни в підходах 

[219, с. 228]. 

У міських стратегіях розвитку вагоме місце посідає тема їхньої 

модернізації засобами культури і творчості, коли міста, за Чарльзом Лендрі, 

перетворюються на лабораторії, що розробляють технологічні, 

концептуальні та соціальні рішення міських проблем [112, с. 16]. «Креативні 

люди» доби нової економіки спроможні генерувати нові ідеї (інноваційні 

бізнес-моделі, винаходи, нові послуги, мистецькі твори тощо) [201, с. 141]. 

Канадський урбаніст Річард Флоріда зараховує до «креативного класу» не 

тільки митців і тих, хто займається безпосередньо арт-бізнесом, а й усіх тих, 

хто дотичний до творчої діяльності: соціальних працівників, підприємців, 

вчених, держслужбовців [232]. Зазначається, що по мірі трансформацій міст 

від індустріальних до постіндустріальних посилюється роль креативного 

потенціалу містян. 

Культура творчості стає необхідною умовою для містопланування, 

здатного відтворювати «якісний образ життя» [210, с. 59–64]. Головним 

об’єктом уваги урбаністів постає людина, її життя, здоров’я, добробут і 

духовний розвиток. Міські ландшафти як матеріальне втілення 

загальнокультурних цінностей та орієнтирів має задовольняти як ужиткові 

вимоги містян, так і естетичні [173]. Мова йде про перетворення потенцій 

міських локацій на «творче середовище», середовище, насичене культурою 

[304]. Орієнтиром для культурного розвитку міст стає підвищення здатності 

міста генерувати нові ідеї (новаторські бізнес-моделі, художні твори, 

винаходи і нові послуги). Разом із тим місто має також спонукати до 

формування ландшафту, у якому люди почувають себе комфортно, 

обдумуючи нові ідеї і ділячись ними з іншими. 
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Отже, креативний ландшафт міста можна вимірювати як своєрідними 

відносинами між суб’єктами культури, так й новими умовами (зокрема й 

матеріальними), системою цінностей, культурних потреб і засобів їхнього 

задоволення. Розвиток інфраструктури творчої самореалізації містян у сфері 

культури передбачає: збереження існуючих та створення нових публічних 

місць для культурно-творчої діяльності, які дають відвідувачам можливість 

прояву творчості. Креативність стає не тільки ознакою вузькопрофесійної 

діяльності, а й перетворюється на сферу можливостей для формування 

творчого насиченого життя кожного мешканця сучасного міста. У ціннісній 

шкалі постіндустріального міста потреба у самоактуалізації посідає 

найвищий рівень, що спричиняє необхідність формувати креативну 

спільноту [211]. Культурна ідентичність містянина «тримається» на глибоко 

вкорінених у свідомості культурних практиках. Зазначається, що в 

українських містах роль творчих практик залишається недооціненою 

місцевими громадами, їхня активність щодо відвідування закладів культури 

(театрів, музеїв тощо) [249] менша, ніж у глобальних містах [228].  

У креативних містах самобутність та своєрідність не повинна 

перероджуватися у вузькість поглядів, які можуть зруйнувати основи 

творчого середовища. Культурно орієнтовані міські ландшафти мають 

складатися як із традиційних локацій для творчої активності, так і нових, 

інноваційних. «Право на місто», сформульоване А. Лефевром у 1960-х 

роках, передбачає не тільки можливість для мешканця отримати житло, 

роботу, освіту, а й у більш ширшому сенсі – право належати місту, існувати 

у ньому та його змінювати. Важливим стає своєрідний заклик до творчості, 

зокрема й в організації повсякденної культури. Ідея креативного міста також 

полягає в тому, що творчість може бути виявлена у будь-якому місці. 

Нові культурні смисли задаються як ззовні, так і формуються зсередини, у 

результаті як самовираження творчого духа. Актуальними стають форми 
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самовираження, реалізації особистісного творчого потенціалу. 

Здійснення актів переходу від потенційного до актуального потребують, за 

Сергієм Кримським, особливої діяльності – проектування [98, с. 134–135]. 

Оскільки значущість проекту визначається його спроможністю збагачувати 

людську екзистенцію через потенційні світи [98, с. 147], то здатність до 

актуалізації можливого в дійсне залежить від певного роду ментальних 

структур людини. Творчий акт дає можливість людині відтворюватися. 

У креативному місті має бути багато публічного простору та місць, де 

люди можуть спілкуватися. Саме там виникають зв’язки, які відрізняють 

справжнє місто від просто великої кількості відокремлених людей, які 

мешкають у багатоповерхівках на обмеженій площі. За оцінкою експертів, 

Київ відстає від східноєвропейських столиць за чисельністю кав’ярень, 

простих і книжкових, ресторанів, клубів та інших місць для «соціалізації». 

Утворені культурними практиками публічні місця надають людині, за 

висловом О. Трубіної, «повсякденної впевненості» [177]. Такі місця є і 

видовищем, і місцем зустрічі різних людей, вони відкривають доступ до 

«душі міста», у них можна відчувати одночасно безпеку і довіру. 

Сучасні вимоги до міста як креативного спонукають до активної 

трансформації міських територій, а отже до утворення середовища для 

інноваційної активності мешканців. Оскільки загальновідомо, що творчий 

режим мислення потребує відкритості ментального простору, то серед 

чинників, здатних істотно підвищити творчий потенціал людей, є креативне 

середовище. Саме тому сьогодні здійснюються різноманітні проекти щодо 

утворення нової топографії міста для мешканців-суб’єктів творчості. 

Урбаністи зазначають, що у креативних міських ландшафтах 

мистецтво поєднано з архітектурою, а також громадянською активністю 

[103, с. 314]. Креативність стає «об’єднуючий механізм для різноманітних 

сегментів соціоміського життя» [37, с. 205–234]. Зокрема, Джонатан Вікері 
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зазначає, що здійснення регенерації міських ландшафтів за допомогою 

культурних проектів дозволяє синтезувати питання соціальної, культурної 

та міської політики [37, с. 207]. Крім того, культура як інструмент 

соціально-економічного розвитку міста буде спиратися не тільки на 

ініціативи професіоналів або органів влади, а й значною мірою на 

мешканців міста та їхні об’єднання. 

Активний процес переосмислення і трансформації середовища 

проживання, залученість містян до процесу прийняття рішень стають 

нормами їхнього повсякденного буття. Важливим індикатором креативного 

розвитку міст є просторова зацікавленість мешканців (поки що мало 

виявлена в українських мегаполісах), що виявляється у турботі про 

навколишнє середовище, а також потребі в комфорті не тільки своєї 

квартири, будинку, але й того, що зовні, за їх межами, потреба в 

комфортності міського середовища загалом. Політичні та неполітичні міські 

зібрання, стріт-арт, постійне переосмислення взаємодій міста з природою на 

експериментальних просторах парків стають частиною ландшафтної 

культури інтерактивного міста [103, с. 314–315]. Дійсно, усе більша 

кількість міських локацій перебувають під спільним управлінням 

організацій громадянського суспільства. Об’єднані зазвичай в мережі, ці 

організації сприяють територіальному розвитку інновацій і творчості [335, 

р. 3].  

Прагнення міст задовольнити потреби містян у зручності, корисності і 

красі урбанізованого середовища мають бути відображені у стратегіях 

міського розвитку. Українські міста виявляють готовність якісно 

змінюватися шляхом реалізації культурних стратегій розвитку [227]. 

Зокрема, м. Харків обрав стратегічну мету свого розвитку до 2030 року 

«створення системних умов для відтворення і залучення якісного людського 

капіталу як основного фактору розвитку міста» [170]. У таких стратегіях 
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міський ландшафт розглядається у контексті середовища, що має 

задовольняти максимально можливі зручності для життєдіяльності у місті 

«креативного класу». Крім того, ратифікація Україною Європейської 

ландшафтної конвенції вимагає від міст виконання завдань щодо 

ідентифікації та оцінки ландшафтів. Зокрема, відзначається естетична 

бідність ландшафтів індустріальних міст, їх естетична «законсервованість» 

[126]. Наразі багато українських міст потребують спеціальних ландшафтних 

трансформацій – природно-історичних, архітектурно-просторових, 

мистецьких тощо.  

Сучасні міста по мірі розвитку постіндустріального суспільства 

стикаються з питаннями: як задовольнити інтереси їхніх мешканців щодо 

естетики урбанізованих ландшафтів, що забезпечать відповідну творчу 

атмосферу для широкого кола мешканців. У такій ситуації стає цінним 

«втручання» художника у простір та його здібності до творчого 

перетворення міського простору. Творчість постає простором презентації 

себе, місцем звучання свого голосу й водночас митці намагаються творити, 

орієнтуючись на врахування просторових інтересів мешканців.  

Митці шукають оригінальні дизайн-рішення для перетворення 

щоденних життєвих практик міського життя. Публічне мистецтво вирішує 

завдання творчої трансформації одноманітних міських просторів шляхом 

використання широкого спектру художніх практик: від традиційного 

монументального мистецтва до новітніх, актуальних, нефігуративних форм. 

Часто вуличне мистецтво пожвавлює міське середовище завдяки 

монументальним розписам (муралам). Художники керуються 

«параметрами» свого художнього самовираження, спираючись, наприклад, 

на «уявлення про прекрасне» місцевих мешканців, уявні етичні межі, 

інтелектуальний рівень аудиторії тощо. Переважно ці яскраві масштабні 

роботи несуть радість і добро, вони деполітизовані [101].  
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Вуличне мистецтво «оживляє» міські ландшафти різними 

мистецькими формами, у тому числі скульптурою. Ця мистецька форма 

дозволяє, зокрема, популяризувати, як класичне мистецтво (через 

укрупнення відомих творів Мікеланджело, Пабло Пікасо та ін.) до 

анонімних художників-постмодерністів [350]. Актуалізується «ефект 

присутності», співпричетність містян до естетизованого середовища. 

Важливим індикатором творчої чутливості міста є просторова 

зацікавленість мешканців (поки що мало виявлена в українських 

мегаполісах), що виявляється у турботі не тільки про власну квартиру, 

будинок, але й того, що ззовні, за його межами. Містяни мають широко 

використовувати художні практики, щоб робити місто привабливим. 

Це особливо важливо для українських міст, які отримали у спадок від 

радянського минулого «стерильну архітектуру», візуально бідне міське 

середовище. Важливо, щоб у сучасному міському дизайні був присутній і 

«жіночий голос», наприклад, через їхню участь у художньому оформленні 

архітектурних об’єктів з метою реорганізації простору, збільшення його 

соціокультурної значимості, зняття візуальної та психоемоційної напруги 

містян. Наприклад, досвід жінки, її повсякдення часто відтворюється у 

художніх практиках стріт-арту (в’язане графіті, зелений стріт-арт тощо). 

Завдяки техніці в’язання прикрашаються невеликі об’єкти (стовпи, ліхтарі, 

дерева тощо), а також великі конструкції. У межах зеленого стріт-арту 

виконується озеленення пустирів, занедбаних об’єктів, двори 

перетворюються на сади [188]. Такі форми творчого самовираження 

віднаходять міські ландшафти, що стають «місцем звучання свого голосу». 

Практики імплементації сучасного мистецтва у міські ландшафти 

перебувають під впливом різних напрямків постмодерну [210] та 

обговорюються урбаністами у контексті кореляцій між мистецтвом та 

«соціальним втручанням» [350]. Паблік-арт виступає за зміщення 
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мистецьких кордонів й вихід у громадський простір. Історики сучасного 

мистецтва зазначають, що художники стали брати активну участь у 

громадянській діяльності з 1970-х років, коли з’явилися «нові жанри 

публічного мистецтва»: контекстне мистецтво, реляційне мистецтво, 

мистецтво участі, діалогічне мистецтво тощо. Це мистецтво громадянсько 

активне (community-based art), яке залучає різні аудиторії та підключається 

до політики ідентичності, соціальних питань. Цікавим прикладом 

екстатичного виходу фемінного у публічний простір міста була інсталяція 

Паскаль Мартін Таю у Донецьку у вигляді гігантської помади, що 

увінчувала заводську трубу. Інсталяція присвячена жінкам Донбасу, і якою 

її автор привніс у символічний ландшафт індустріального міста ідею про 

роль українських жінок у відродження міст після Другої світової війни. 

Цінність паблік-арту виявляється не тільки через творення 

естетичного у місті, а й артикуляції «інших» голосів у публічній сфері 

шляхом художніх проектів. Це своєрідний аналітичний інструмент, що 

дозволяє критично висловлюватися про місто, трансформувати його, долати 

відчуженість, зрушувати ментальні кордони. Паблік-арт стає не просто 

«мистецтвом у місті», а інструментом розвитку самосвідомості містян 

відносно їхніх цілей та цінностей. Важливим стає «ефект присутності», 

оскільки він передбачає співпричетність до цілого. Звертають на себе 

особливу увагу ландшафти, де поєднується політика та естетика. Часто 

мистецькі інтервенції здійснюються у містах без згоди влади, як заклик до 

радикальних соціальних та культурних перетворень, творення нових форм 

суспільства [380, p.12]. Наприклад, дослідник-урбаніст Мамаду Діуф звертає 

увагу на молодіжну культуру столиці Сенегалу міста Дакар у 1980-х роках, 

культурні форми, що сприяли адаптації молоді до постколоніального 

періоду та глобалізації. Автор показав, як деградація міського середовища 

відображає деградацію політичних практик. Зі свого боку, відновлення міста 
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Дакар і його реінтеграція як складова глобальних відносин Африки знайшли 

культурний аналог в очищувальній риториці урбан-руху (SETAL). М. Діуф 

зазначив, що саме через художнє вираження молодіжної культури у цьому 

місті (стіни-картин, і, навіть, через музичні вирази, такі як хіп-хоп), 

відбувалося відновлення міської політичної культури і так само 

продовжувалося життя міста загалом.  

Знаковим для українців стало «місце зустрічі» мистецтва і політики – 

Євромайдан, що постав потужним, не тільки суспільно-політичним, а й 

творчим простором. Творчий досвід цієї міської локації був різноманітним 

за   формами, серед характерних – «бриколажність», активне творче 

використання підручних матеріалів і уламків звичних міських об’єктів, 

(найяскравішим символом якої була «Йолка»). Такий громадсько-

політичний паблік-арт не обмежувався фізичними об’єктами, а 

супроводжувався й різноманітними перфомансами під відкритим небом 

вуличних музикантів, акторів та ін. У цій локації витворювалися креативні 

способи ідеологічних висловлювань, а також відбувалися зміни – 

свідомості, шкали цінностей і життєвої орієнтації. Так мистецький простір 

свободи стріт-артистів трансформувався у політичний ландшафт 

українських міст. В українському паблік-арті відомим став художник Сергій 

Захаров, його відповідь на військовий конфлікт на Сході України – серія 

графіті у Донецьку, що висміювали бойовиків самопроголошеної ДНР [116]. 

Тут ми бачимо, що художник, пропонуючи свою відповідь на конфлікт, 

демонструє громадянську відповідальність за «інформаційне заповнення» 

спільного простору вулиці. 

Варто зазначити, що однією з особливостей стріт-арту є те, що кожен 

мешканець міста є потенційним вуличним художником і має право на 

власне висловлення. Вихідна теза про те, що творчість стосується 

насамперед права на суб’єктність, права на висловлювання, отримує 
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подальший розвиток в урбаністично-філософській думці. Висуваються ідеї 

про розділення концепцій творчості на «позитивні» (такі, що «додають 

буття») та «негативні» (такі, що «віднімають буття») [19, с. 8]. Ці ідеї 

набувають своєрідного контексту в оцінці мистецтва графіті. У той час, 

коли графітісти сприймають свою практику як спосіб перетворення 

суспільного простору та відкриту демонстрацію своїх «творів», їхні 

опоненти вважають графіті актом вандалізму, який спричиняє значні 

матеріальні витрати на відновлення ушкодженого майна. Графіті у містах 

часто визнають своєрідним барометром занепаду громадянськості, 

«візуальним забрудненням», або навпаки, як передвісником радикальних 

дій.  

Одним із найпоширеніших різновидів стріт-арту є теги – теггінг 

(швидке нанесення підпису автора на будь-якій поверхні, найчастіше в 

громадських місцях). Автори своєрідних підписів, які вони залишають на 

будівлях, стінах, в електричках, намагаються у такий спосіб заявити про 

себе. Водночас візуально велика кількість написів спреєм, надлишок 

кольорів роблять вулицю бруднішою. Такі «сліди» у спільному просторі 

вулиці можна розглядати як практики захоплення їхніми авторами території. 

У такий спосіб стріт-артисти впливають на спільну територію соціуму, 

змінюючи межі зони комфорту місцевих мешканців. І, відповідно, це 

викликає супротивний рух: боротьбу з художнім вандалізмом [19, с.8].  

Практики графіті дозволяють містянам включатися в комунікаційний 

процес та переосмислення цінності продуктів графіті. Зокрема, О. Кущенко 

наводить приклад як графіті стають простором для діалогу у Львові (напис 

«Слава Україні, тільки слава» було виправлено іншим автором на «Слава 

Україні, тільки слОва») [101]. У цьому прикладі очевидно, що перший автор 

посунув чиїсь межі переконань. І ця переписка не є боротьбою за реальну 

територію конкретної вулиці, це боротьба за свободу думки. Загалом 
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поєднання політики та естетики змінюють граничні межі, що 

відокремлювали високе мистецтво від участі публіки. Як, наприклад, 

революційні графіті («Ікони революції») у Києві на вул. Грушевського, що 

стали не лише  частиною пам’яті містян про Майдан, а й  отримали статус 

пам’ятки історії («Місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі 

вул. Грушевського у м. Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року»). 

Водночас виявляються проблеми з розумінням креативності і її 

застосуванням в урбаністичному контексті. Варто вирізняти штучну 

креативність та належно вкорінену креативність, коли нестандартне 

мислення застосовується для стійкого розвитку міста. Британський експерт з 

культурної громадської політики Кріс Мюррей зазначає: «справді креативні 

об’єкти повинні бути продуктом укоріненого творчого мислення міста, а не 

випадковим мистецьким зиґзаґом на зазвичай рівній лінії урбаністичної 

монотонності» [127]. Це засвідчують й деякі поверхові практики 

українських міст з конструювання привабливого образу міста (наприклад, 

Кропивницького, де ідея креативного міста не захопила його мешканців [73, 

с. 162]). 

Креативний підхід може допомогти в інтеграції урбаністичної 

політики, сприяти залученню містян до вдосконалення міст. Важливо 

збагачувати міський досвід різноманітними «продуктами людської 

діяльності» і так, аби було почуто багато голосів. Міста варто розглядати як 

живі культурні системи, здатні до самоорганізації та саморозвитку [127]. 

Культурфілософський аналіз креативного контексту творення міських 

ландшафтів засвідчив, що паблік-арт змінює відносини між художником і 

міським ландшафтом, а також між творчим змістом і аудиторією, робить 

мистецтво «доступним», залучає широке коло містян. Дизайн креативного 

міста складається із широким застосуванням інструментів публічного 

мистецтва, що виходять за межі «чистої» естетики. У просторі вулиць як 
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спільному середовищі містян вибудовуються зв’язки з іншими, із соціумом. 

І вуличне мистецтво стає одним із каналів комунікації. Публічне мистецтво 

«оживляє» такі місця та спонукає перехожих до активності, долання 

пасивного розуміння свого місця у місті. У цьому сенсі містяни, 

долучаючись до мистецьких практик «розширюють» життя в собі і за його 

індивідуальними межами, оживляючи  місто.  

Креативний дизайн міських ландшафтів дозволяє висвітлювати 

значущі соціальні смисли, зокрема, мистецтво стає способом соціального 

втручання у простір, громадянсько-політичної відповідальності. Творчий 

ландшафт міста визначається у діапазоні: від об’єкта, який змінюється під 

впливом міських культурних умов, до активного суб’єкта, який своєю 

діяльністю змінює середовище навколо себе. Актуалізується мета міського 

проектування – заміна пасивного ставлення до навколишнього простору на 

інтенсивну культуру, що передбачає напружену активність творчої 

особистості [210]. Естетика публічних ландшафтів міста, представлена в 

контексті суб’єкта творчості, робить можливим висвітлення «естетичної 

якості ландшафту» на основі двох парадигм, одна з них розглядає якість як 

властивість фізичного ландшафту, а інша –як продукт свідомості [356]. Ці 

позиції застосовуються до аналізу креативних ландшафтів міст. 

Концепція креативного міста охоплює практики творення міських 

ландшафтів, як матеріальних об’єктів, так і суб’єктів культури. Ландшафт у 

певний спосіб формується творчими силами людини, а також набував 

творчої внутрішньої динаміки. Урбаністичні дискусії щодо цих 

трансформацій особливо важливі з погляду культури. Ця концепція 

супроводжується усвідомленням центральної ролі людини, її креативності, 

здатності до творення міських ландшафтів. проаналізовано культурні 

характеристики міських ландшафтів в світлі характеру залученості суб’єктів 

у творення міських ландшафтів Креативні міста мають бути не лише 
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безпечними й забезпечувати «повсякденну впевненість», а й здатним 

підтримувати культурно-творчу діяльність мешканців/нок. Креативність 

об’єднує людей в міському просторі (як географічному, архітектурному, так 

і ментальному, семіотичному). 

Естетика публічних ландшафтів міста, на нашу думку, потребує 

подальшого поглибленого осмислення крізь призму «творчої присутності» 

людини. Включення до культурної урбаністики проблематики суб’єкта 

творчості дасть можливість містам формувати життєтворчі ідеї та відповідні 

культурні координати міського  буття. Зрештою, місто має володіти 

«мистецтвом зростання вартості та людської цінності» від усіх форм 

міського буття. «Мистецтво розвитку міст» передбачає: мистецтво 

розуміння людських потреб, мистецтво створення багатства, мистецтво 

організації руху та пересування, мистецтво здорового способу життя, 

мистецтво поєднання фізичних об’єктів у єдиний міський ландшафт, 

мистецтво створення святкової атмосфери, мистецтво рухатися у майбутнє, 

не забуваючи про минуле. 

 

 

5.2 Ландшафтні трансформації у сучасних містах:  

комунікативний вимір 

 

Культурфілософські ідеї про міський ландшафт як специфічну 

соціокультурну локацію, де «розміщуються» особисті та колективні смисли, 

охоплюють і питання виявлення суб’єктності та процесів «становлення 

разом». Зазначається, що в цифрову епоху зазнало змін розуміння культури 

з акцентом на її роль у посиленні соціальної довіри. Втім в урбаністичному 

світі, який щоразу стає «тіснішим», спостерігаються системні зміни у 

комунікаціях: з одного боку, людина стикається з проблемами 
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«виключення» з комунікаційного простору, перебування у «конфліктних 

просторах», породжених комбінацією економічних, політичних, 

ідеологічних, релігійних чинників; з іншого – з’являються принципово нові 

способи інтеграції людини у соціокультурне середовище міста, «культури 

зустрічі», що створюють відчуття єдності, солідарності, поваги до 

культурного різноманіття.  

У креативному місті, з різноманітною активністю містян, створюється 

нова міська топографія, що відображає різноманітні форми соціокультурної 

комунікації, дозвілля і творчості [257]. В урбанізованих ландшафтах, де 

спостерігається сегрегація міських районів, облаштування публічних 

локацій може стати дієвим інструментом для подолання соціальної 

ізольованості. Відкриті громадські простори можуть бути своєрідними 

форумами, де люди різного віку, походження, доходів взаємодіють між 

собою. Такі локації не тільки пропонують рівний доступ для відпочинку і 

перепочинку, а й забезпечують життєздатність міст у цілому [382]. 

Філософсько-урбаністичний фокус питання залучення суб’єктів у 

місто виявляє парадокси: з одного боку, міста є «концетраторами» ділової 

активності, таланту, можливостей для розвитку людського потенціалу, з 

іншого – місцями з недостатнім виявленням інтерсуб’єктності. Відповідно 

виникає потреба у спеціальному осмисленні ландшафтів міст у 

комунікативному контексті. Комунікативні підходи до осмислення 

публічних ландшафтів вимагають окреслення та рефлексії різноманітних 

типів інтерсуб’єктивності та процесів їхнього співтворення, збереження-

підтримки та перетворення.  Зазначається, що у соціологічних дослідженнях 

міста зазвичай розглядаються простим фоном або середовищем для 

соціальних процесів [163, с.132]. Урбаністи наголошують на важливості 

різноманітних ландшафтних форм суспільного життя. Зокрема, на роздуми 

американських та європейських архітекторів та містопланувальників значно 
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вплинуло дослідження Джейн Джекобс про розвиток американських міст 

(«Смерть і життя великих американських міст»). Для представника «нового 

урбанізму» Яна Гейла комунальний простір (communal space) є не лише 

важливою формою повсякденних соціальних практик, а й формою творення 

міського [313]. Разом із Ларсом Джемзе, він пропонує новий тип міських 

ландшафтів для «лікування міст» – локацій для суспільного життя, у яких 

стають можливими безпосередні контакти між різними людьми, 

інтерсуб’єктність [314].  

Історико-урбаністичний огляд «публічної арени» міст засвідчив, що 

ландшафтний розвиток міст переважно був сферою відповідальності 

містопланувальників та архітекторів. Через відсутність практик залучення 

громадськості у розвиток міст, публічні ландшафти «знелюднювалися», що, 

зі свого боку, призводило до соціального відчуження містян. Наразі 

відбуваються радикальні зміни в організації та способах використання 

публічних локацій, з особливою увагою до їхньої гуманізації (Джанет 

Тібалдс, Джон Шорт) [400; 425].  

Поєднання двох перспектив – комунікативної філософії й урбаністики 

– в єдиній теоретико-практичній площині є надзвичайно важливим. 

Концептом комунікацій, що окреслює людську взаємодію у світі, 

послуговується екзистенціалізм (Карл Ясперс), феноменологія (Едмунд 

Гуссерль, Мартін Гайдеґґер), теорія комунікативної дії (Юрґен Габермас), 

етика відповідальності (Карл-Отто Апель) та солідарності (Річард Рорті). 

Актуалізується увага до Іншого у місті, бо, за висловом Поля Рікера «Інший 

потрібен, щоб зрозуміти, що у тебе є» [163, с. 458]. Після теорії соціальної 

дії М. Вебера вивчення комунікативних дій (інтеракцій) Юргеном 

Габермасом було орієнтоване на те, щоби «парадигма пізнання предметів 

була заміненою на парадигму взаєморозуміння між суб’єктами, які здатні 

промовляти та діяти» [46, с. 288]. 
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У повсякденному бутті містян, де збільшується частка приватних 

локацій, потреба у публічній присутності, у безпосередньому контакті з 

іншими людьми, зростає і набуває нових сенсів. Публічний ландшафт міста 

як місце людської активності, утворюється різноманітними контекстами 

їхньої присутності, зокрема такими надзвичайно важливими, як доступність, 

безпечність, мультикультурність тощо. У міждисциплінарних урбан-

розвідках окреслюються різноманітні комунікаційні форми, наприклад через 

фокус «дружності міста» (для подорожей, пошуку друзів), міста як «місця 

для зустрічей» [214, с.177]. Аналітики визначають глобальний рейтинг міст, 

ґрунтуючись на трьох факторах: соціальної активності (як часто місцеві 

жителі зустрічаються з друзями і користуються соцмережами), ставлення до 

спілкування (яке значення вони надають їхньому спілкуванню та чи 

ставлять інтереси іншої людини вище за власні), соціальної атмосфери (у 

якій мірі жителі міста відкриті до інших людей та толерантні). Наразі 

найбільш дружніми визнано міста: Гетеборг, Стокгольм, Чикаго, Бостон, 

Нью-Йорк, Копенгаген, Мадрид, Рим, Італія [199, с. 234]. 

Варто зазначити, що модерних урбаністичних візіях інтерес до 

архітектури громадських просторів був фактично відсутній. Наприклад, 

протягом 1930–1970-х років у фокусі уваги містобудівників та архітекторів 

був автомобільний рух і відповідно просторові рішення для транспортних 

магістралей. І лише у 1970-х роках розпочалася критика модернізму та 

пошук рішень щодо «якості міського простору» з погляду пішохідних 

повсякденних практик містян. Об’єктами критики стали 

автомобілецентричні урбан-стратегії через витіснення мешканців з вулиць і 

площ, а також екологічні проблеми міського середовища. З того часу і 

дотепер публічний простір і форми соціокультурної присутності у ньому 

залишаються значущою проблематикою для урбаністів. Публічні 

ландшафти міст перебувають у центрі уваги «нового урбанізму», у 
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дискусіях про способи «лікування міста». Архітектура громадських 

просторів динамічно розвивається, розробляються концептуальні параметри 

урбан-дизайну з «олюднення» публічних просторів, їхньої гуманізації [400]. 

Такі урбаністичні трансформації супроводжуються змінами 

просторової представленості у місті, через що змінюються й комунікативно-

просторові типи міст: традиційне, «захоплене», «залишене», «відвойоване» 

[314]. Традиційним містам, якими були середньовічні європейські міста, 

властивий просторовий баланс у використанні містянами публічних 

локацій: для зустрічей, ділової активності тощо. Вулиці та площі були 

пристосовані до різноманітних публічних заходів (міських зібрань, 

військових парадів, релігійних процесій тощо). Наразі центральні частини 

багатьох європейських міст (а Венеції у цілому) зберігають середньовічну 

архітектурно-просторову структуру. У тих містах, де у центральній частині 

автомобільний рух заборонено, спостерігаються сучасні версії традиційного 

використання публічних локацій. Їхній архітектурний масштаб, розміри 

вулиць і площ, а також будівель та споруд знаходяться у певній гармонії з 

людським відчуттям міського середовища та можливостями для 

пішохідного руху [204]. 

Історики урбанізму зазначають, що у традиційних містах комунікації у 

публічних локаціях були орієнтовані на те, щоб незнайомці ставали 

частиною інтерактивної мережі, створюваної містянами. У традиційному 

місті прибулі з інших територій не могли залишатись на тривалий час 

чужими, їх або виганяли, або з ними знайомились [10, с. 26]. Можна 

зазначити, що у традиційному місті комунікаційні зв’язки переростають у 

справжні зустрічі, а тих, кого вважали чужинцями, – «тримались на 

відстані». Зиґмунд Бауман щодо цього приводу зазначав, що у 

середньовічному місті суспільні відносини (наприклад, між покупцями та 

продавцями на ринковій площі) будувались на основі спільних моральних 
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норм, де безпека, справедливість та стабільність були вищими за прибуток 

[10, с. 27]. Етичний вимір комунікаційної сфери спонукає дослідників 

звертатися до теорії комунікативних дій Юрґена Габермаса, до двох типів 

соціальної дії: цілераціональної (має на меті вигоду та інтерес) та 

комунікативної (спрямованої на взаєморозуміння, консенсус, упорядкування 

норм, можливість діалогу) [237]. Підкреслюється, що комунікативна дія є 

соціальною за своєю суттю, вона немислима поза орієнтації суб’єктів один 

на одного, без установки на співпрацю, тому є антропологічно 

фундаментальною  для організації міських ландшафтів. 

Інше уявлення про характер комунікацій у публічному просторі 

формується у «захоплених» автомобілями містах (invaded cities). Адже через 

своєрідну «узурпацію» вулиць і площ автомобілями та місцями для 

паркування, відбувається процес «просторового витіснення» пішоходів. 

Автомобільний рух «захопив» міські простори, які мали інше соціальне 

призначення, і як наслідок, залишилось не так багато локацій, до яких 

можна дістатися пішки. До того ж перебування у відкритих публічних 

ландшафтах ускладнюється через ознаки забруднення (атмосферного, 

звукового і візуального).  

Такі урбаністичні трансформації конструюють нові взаємозв’язки 

людини і міста. Через відсутність локацій для активності пішоходів та 

екологічні проблеми, публічне життя міста біднішає. 

У містах, що перебувають «в автомобільній облозі», люди намагаються 

уникати центральної частини міста, й разом з тим, обмежують себе у 

комунікаціях з іншими. До того ж урбаністи відзначають скорочення 

архітектурно-просторової різноманітності у функціонуванні «захоплених 

міст», наприклад, через «вторгнення» у тканину міста великих офісних 

кварталів. Загальна соціальна збіднілість публічних локацій виявляється у 
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тому, що містяни здійснюють лише найнеобхіднішу активність утилітарного 

характеру, а різноманітність комунікативних дій зникає.  

Тривалий час, через слабкість міських традицій, автомобільна 

культура динамічно розвивалася без серйозних обмежень з боку міського 

планування. Це призвело до урбан-ситуації, коли міські центри 

перетворюються на «море асфальту» з місцями для паркування. 

Уперше в історії міст рух пішоходів став неможливим або недоцільним 

(адже відстані занадто великі, і у навколишньому середовищі пішохід може 

зіткнутися на своєму шляху з чимось естетично негарним, брудним і, 

можливо, небезпечним). 

У такому «залишеному» місті (abandoned city) публічний простір і 

суспільне життя майже відсутні. Усім типам повсякденної активності 

властиве використання автомобілів. Наприклад, шопінг здійснюється за 

допомогою автомобіля, під час руху уздовж вулиць, де розташовані 

магазини, або у торгівельних центрах за межами міст. Загалом такі міста не 

призначені для прогулянок. Тротуари зникають як в міських центрах, так і в 

житлових районах. Відповідно багато видів комунікативної активності, 

традиційно пов’язаних із перебуванням у публічних місцях, також 

зникають. У «залишених» містах, де повсякденне життя повністю залежить 

від автомобіля, відсутня повага до соціального різноманіття. Зокрема, діти, 

літні люди, інваліди, не маючи прав (або змоги) самостійно керувати 

автомобілем, стають залежними у своїй мобільності від інших, тих, хто 

супроводжує та підтримує їхню рухливість. Примітно, що у таких містах 

для молодих людей «справжнє» життя починається разом із набуттям права 

на отримання водійського посвідчення.  

Автомобілецентризм міського ландшафту висвітлив проблеми у сфері 

комунікативного співбуття містян через руйнування традиційної 

комунікативної системи. В умовах розвитку індивідуалізму формується 
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небувале в історії культури явище – некомунікабельність як крайня форма 

взаємного відчуження індивідів, розпад усіх соціальних зв’язків. 

Враховуючи необхідність «повернення» людини у публічний простір центру 

міста, урбаністи розробили нові дизайн-рішення: торгівельні локації 

переміщені у центр міста, в атріуми і торгівельні пасажі, а також будуються 

системи пішохідних мостів (skywalks), що з’єднували магазини всередині 

будівель у центрі міста. Тут пішоходи піднімаються ліфтом і можуть 

пересуватися від будинку до будинку, перебуваючи у просторі, захищеному 

від погодних умов і відокремленому від вулиць та інших громадських місць. 

Інші експерименти в центрі міста – приватні торгові середовища 

«підземного міста». Ці локації, разом із підземними станціями метро, 

утворюють мережу торгових центрів і пішохідних доріжок, які з’єднують 

нижні поверхи будівель у центрі міста. Спільною рисою для цих типів 

торгових центрів є те, що вони є приватними і закритими в неробочий час, і 

до того ж публічні практики тут обмежені умовами комерційного характеру 

центрів. «У цих дуже стандартизованих, сучасних торгових центрах немає 

місця для універсальності, гумору і демократії» [312] – зазначають критики 

модерної урбаністики. А значить такі урбаністичні трансформації не в змозі 

сприяти відтворенню усієї сукупності комунікативних дій, якими живиться 

суспільне життя у публічних місцях. 

Наразі зберігається актуальність розробки архітектурно-просторових 

рішень щодо витіснення автомобілів з міських центрів і створення більш 

комфортних умов для пішоходів. Міський ландшафт трансформується на 

користь пішоходів – розширюються тротуари, ліквідуються бар’єри (високі 

бордюри, бетонні стінки), збільшується кількість зелених насаджень (не 

лише дерев, а й звичайних клумб, травників тощо). Місця стихійного 

паркування перетворюються на відкриті для користування пішоходами 

локації, завдяки встановленню лав, фонтанчиків, столиків кав’ярень і т. ін. 
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Загалом у «відвойованому місті» (reconquered city) робляться зусилля, «щоб 

дати пішоходам і міському способу повсякденного буття «кращі шанси». 

Докладаються зусилля з формування нового, більш життєздатного балансу 

міських локацій (місць для зустрічей, ділової активності і різноманітної 

мобільності) [204, с. 68]. 

Урбаністи зазначають, що урбан-тенденції щодо «відвоювання» 

публічних локацій для різноманітної соціокультурної активності, мають 

коріння, як це не парадоксально, у практиках проектування торгівельних 

центрів США 1920-х років. Архітектори керувались ідеєю, що клієнтів 

потрібно «виманити» зі своїх авто у вільні від машин шопінг-вулиці, щоб 

мати змогу зосередитися на покупках. Такі пішохідні зони, засновані 

насамперед на цій комерційній концепції, стають доступнішими для людей. 

Протягом 1960–1970-х років в європейських містах було організовано 

багато пішохідних вулиць, площ. Умови для пішоходів також поступово 

поліпшуються: на багатьох інших вулицях у великих містах тротуари були 

розширені і покращені вуличним дизайном (вуличними меблями, квітами і 

деревами). Втілювалися нові ідеї, наприклад, будівництво нових корпусів 

над існуючими багатоповерховими парковками. Порожні вулиці з 

домінуванням автомобілів і бетону замінюються на вузькі вулички поміж 

будинками і магазинами. Отже, занедбані, спустошені міста ніби 

запрошують мешканців повернутися і використовувати публічний 

ландшафт. 

Звернення до світу повсякденної комунікації пов’язується із 

необхідністю утвердження нетехнізованого розуму як вирішальної 

передумови подолання подальшого посилення антропологічної кризи, 

зокрема, кризи міжособистісного буття (за Ю. Габермасом та К.-О. Апелем). 

З кінця ХХ століття посилилися урбан-стратегії щодо повернення 

втраченого суспільного простору. Міські ландшафти оновлюються, 
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орієнтуючись на потреби пішоходів і велосипедистів (широкі тротуари, 

облаштовані парки та ін.). Міста стають місцями, де можна мати гарне 

дозвілля. Така просторова політика вперше почала втілюватися у Барселоні. 

Саме тут, з ідеї і конкретної архітектурної композиції, народжується поняття 

«відвойоване місто». Френсіс Тібалдс у своїй роботі «Вироблення дружніх 

до людей міст» наголошує: «настав час, коли ми почали віддавати наші 

міста назад людям» [424].  

Урбаністи прагнуть привернути увагу до міста як «життєвого 

простору», зокрема й у фокусі повсякденних комунікацій. На передній план 

виходить проблема людиновимірного співжиття, що ґрунтується на 

гуманістичних засадах, «людському масштабі» міської архітектури, 

співмірності будівель і споруд параметрам людини. У місцях, де простір 

великий та неспіврозмірний людині, виникає відчуття незатишності, 

знижується відчуття безпеки [143, с. 31]. Впевненіше містяни почуваються 

на людних вулицях, коли у їхнє поле зору потрапляють привабливі споруди, 

відкриті вітрини та інші об’єкти. Архітектура і міське планування 

розглядаються як найбільш публічні мистецтва для забезпечення активності 

містян.  

Уся різноманітність міських ландшафтів може розглядатися у 

контексті множинності повсякденних практик містян. Наприклад, люди 

інтегровані традиційною вулицею у різний спосіб: ринковий (через 

«шопінг»), соціокультурний (через різноманітні масові заходи – соціальні 

зібрання, святкування релігійних подій, фестивалі тощо). 

Значимі соціокультурні комунікації утворюють у місті «місця смислів», а 

також підтримують у їхніх учасників відповідні почуття приналежності. 

Увага міст до публічних ландшафтів в контексті інклюзивності. 

Мова йде про доступність різноманітних міських локацій для людей різного 

віку, статі, стану здоров’я тощо. Ян Гейл у своїй роботі «Міста для людей» 
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зазначає, що якісний міський простір існує там, де на вулицях багато дітей, 

молоді, людей похилого віку, людей з інвалідністю та забезпечується 

«рівність у праві використання». Публічний ландшафт постає територією 

для усіх людей, місцем, де ніхто не має почуватися обмеженим у своїх 

правах чи можливостях. Ідея інклюзивного міста розроблялася 

комунікативною етикою, що передбачає консенсуально-дискурсивну 

легітимацію моральних норм на основі регулятивного принципу ідеальної 

комунікативної спільноти.  

Важливо, щоб різноманітність міських ландшафтів відповідала 

інтересам усіх містян і соціальних груп, і з дотриманням принципів 

просторової справедливості. Роберт Крейг реконструює теорію комунікації 

як діалогічно-діалектичне поле та пропонує: модель комунікації як 

метамодель і теорію як метадискурсивну практику [286]. Мова йде про 

феноменологічний досвід інакшості, діалог та його застосування  для 

створення простору «соціокультурного різноманіття».  

Шарон Зюкін у своїй книзі «Ландшафти влади» наголошує, що 

містопланування Нью-Йорка було виконано за демократичним планом  – без 

бульварів, тріумфальних арок, палаців і монументів тощо. Місто здавалося 

егалітарним, орієнтованим на створення «ландшафту рівних можливостей» 

в управлінні і доступі до міських благ [426]. Водночас  помітним є той факт, 

що Нью-Йорк є ландшафтом корпоративної влади – у ньому відбивається 

багатство світових корпорацій і бідність вразливих соціальних груп містян 

[426, р. 185–186]. Хмарочосові ландшафти фінансової еліти не просто 

символізують владу, вони також можуть спричиняти виключення неелітних 

груп із публічних локацій міста. Це, зокрема, демонструється у комплексі 

офісів та житлових апартаментів високого класу, у тому числі Всесвітній 

Фінансовий Центр, розроблений в 1980-х рр. Парк-Сіті був замислений як 

інтегрований у місто в цілому, з такими публічними локаціями як 
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набережна. Шарон Зюкін відмічає, що незважаючи на публічність цих 

локацій, їхнє використання бідними обмежене і є зоною відпочинку 

переважно для заможних мешканців. Така урбаністична ситуація 

пояснюється особливостями архітектурно-просторових рішень, «вбудовою в 

контекст», що створює соціальні бар’єри, коли звичайні містяни 

почуваються незручно, коли мають йти набережною уздовж «цитаделі 

багатства». 

Наразі розгортаються урбаністичні розвідки ландшафтів у фокусі 

окреслення їхнього політичного значення та повідомлення, як воно 

виражається через архітектуру, у який спосіб використовується публічний 

простір. Польові дослідження урбан-ландшафтів спрямовуються на 

спостереження, збір інформації про конкретне місце, про те, як його 

інтерпретують/сприймають містяни. 

Міські ландшафти мають бути організовані у такий спосіб, щоб 

розширювати «можливості для різних голосів», що мають бути почутими в 

межах соціального діалогу. Комунікаційні дії у житлових кварталах можуть 

розглядатися у контексті «територій сусідства» і презентуватися різною 

«опційною активністю» (наприклад, дитяча гра, зустрічі, привітання, 

комунальна активність), або пасивними контактами (тобто просто бачити і 

чути інших людей). Ян Гейл виділяє три типи активності у публічному 

просторі «буття серед будинків»: необхідна, додаткова та громадська. 

Необхідна активність («ходити до школи, на роботу, в магазини тощо») 

здійснюються за будь-яких умов, додаткова (дозвілля) – за сприятливих 

умов, наприклад, залежно від якості архітектурного, природного 

ландшафту. Якщо «відкриті території» є якісними, то люди проводять у них 

більше часу для дозвілля, адже самі місця «запрошують» відвідувачів 

зупинитися, відпочити, пограти тощо. Навпаки, на вулицях і міських 

локаціях низької якості відбувається мінімум активності. У «гарному 
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середовищі» виявляється широкий спектр людської активності. Звертається 

увага на таку закономірність: чим більше часу люди проводять на 

відкритому повітрі, тим частіше вони зустрічаються, і тим більше вони 

спілкуються. 

Крім традиційних видів активності містян у просторі «серед будинків» 

(необхідних функціональних та додаткових, розважальних), важливо 

формувати громадську активність, що утворює своєрідну «комунальну 

тканину» міста шляхом політики спільно узгодженого публічного простору. 

А це, зі свого боку, спонукає до філософсько-урбаністичного аналізу цих 

просторових комунікацій. Звертається також увага на те, що розвиток 

комунікативної активності у просторі виявляється й у нових видах 

суспільного життя. За Чарльзом Лендрі, соціальні мережі, організовані 

навколо проблем людей, які живуть у міських районах, стають важливим 

виявом повсякденної активності. Відповідні колективні дії вибудовують 

довіру, посилюють соціальну згуртованість шляхом створення умов для 

членів міської громади долучатися до колективних дій, й тим самим 

примножувати соціальний капітал. Соціальні мережі, «об’єднані місцем» 

(place-based communities), утворюють «м’яку інфраструктуру» сучасних 

міст.  

Горизонтальні соціальні мережі «об’єднані місцем» постають 

прикладом інтерсуб’єктних комунікативних дій, які дозволяють громадам 

брати участь у більш широкому об’єднанні та краще реагувати на складні 

питання місцевого значення. Ці мережі здатні виробляти міждисциплінарні 

рішення проблем і демонструвати спроможність підтримувати соціальну 

згуртованість і залучення до колективних дій. Це, зі свого боку, є 

демонстрацією важливої тенденції щодо зміцнення ролі міста як 

демократичного форуму. Продуктивна взаємодія у міських районах між 

людьми різних соціальних груп розглядається як інструмент для вирішення 
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соціальних проблем міста [273, p. 16]. За Анрі Лефевром, горизонтальні 

мережі, що з’єднують людей через відмінності, допомагають побудувати 

більш стійкі і творчі спільноти-місця,  

Інтерактивність задає динаміку просторових перетворень і постає 

реальною альтернативою таким дегуманізуваним тенденціям, як 

відчуження. На урбаністичні візії вплинули світоглядно-філософські 

концепції Юрґена Габермаса та Карла-Отто Апеля, адже теорія 

комунікативних дій орієнтує учасників комунікації на діалог та 

взаєморозуміння. Етика дискурсу стала спробою дати відповідь на новий 

етичний запит, показати, як у сучасних умовах моральний вибір може бути 

дієвим, відповідальним і справедливим. Це, зі свого боку, актуалізує 

проблему громадської участі (citizen participation) [217, s. 200] у виробленні 

міських ландшафтів та міському урядування загалом  [431, р. 7–8]. 

Партисипативне місто є особливою комунікаційною формою 

урбаністичного ландшафту, що окреслює кордони громадської 

відповідальності за міське середовище. Йдучи за розмислам 

Юргена Габермаса щодо етики дискурсу і комунікативної дії, можна 

зазначити, що партисипативність стає умовою для пошуку рішень соціально 

значущих проблем, коли цінності, норми і правила життя стають явними 

[237, с.163, 197]. 

Зазначається, що у Європейській ландшафтній конвенції закріплено 

розуміння ландшафту як такого, що поміщає у центр уваги людей та їхню 

активну участь у формуванні свого ландшафту [65]. Конвенція пропонує 

інтегрований спосіб вироблення ландшафтів, з множиною інструментів, за 

допомогою яких ландшафт підтримує людське життя. Такий ландшафтний 

підхід орієнтований на територіальні перетворення, що забезпечують 

стабільну зайнятість, соціальний капітал, ідентичність громади та  належний 

екологічний стан. Водночас місто є об’єктом колективної відповідальності, 
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міська громада відповідальна за збалансований територіальний розвиток в 

межах визначених кордонів. А це, зі свого боку, вимагає участі й у 

містопланувальних практиах.  

Місто, що розвивається через сприяння залученню містян до 

ревіталізації міських ландшафтів, потребує успішних практик електронного 

урядування (E-Governance) [306]. Містяни можуть стати співтворцями 

електронної мапи міста, аби ідентифікувати та документувати усі локації, 

значимі для їхньої життєдіяльності (наприклад, харків’яни брали участь у 

електронному картографуванні небезпечних локацій свого міста  [307]).        

У фокусі уваги ландшафтної політики мають бути і повсякденні, і 

деградовані ландшафти, а також ті, що вважаються унікальними 

(Європейська ландшафтна конвенція визнає важливість усіх ландшафтів, які 

впливають на якість життя містян). 

Звертається увага на те, що міські ландшафти, створені архітекторами, 

містобудівниками, ландшафтними дизайнерами, мають підтримуватися 

турботою людей, які живуть і працюють у місті. «Сьогодні усі ми 

урбаністи», – стверджує соціолог Едвард Сойя [163, с. 140]. Індивідуальний 

внесок містян може виявлятися у створенні власником магазину 

привабливих вітрин, декоруванні екстер’єру його будівлі, або з любов’ю 

облаштованих ярусами барвистих рослин фасадів будинків, що стають 

об’єктом естетичного споглядання перехожими, або пом’якшенні 

непривабливих фасадів ліанами.  

Міські ландшафти, створені архітекторами, містобудівниками, 

ландшафтними дизайнерами, мають підтримуватися турботою людей, які 

живуть і працюють у місті. «Сьогодні усі ми урбаністи», – стверджує 

соціолог Едвард Сойя [163, с. 140]. Індивідуальний внесок містян може 

виявлятися у створенні власником магазину привабливих вітрин, 

декоруванні екстер’єру його будівлі, або з любов’ю облаштованих ярусами 
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барвистих рослин фасадів будинків, що стають об’єктом естетичного 

споглядання перехожими, або пом’якшенні непривабливих фасадів ліанами. 

Мешканці, маркуючи міські локації як «спільні», демонструють турботу та 

відповідальність (на відміну від відчуженості) за навколишній простір через 

розширення кордонів та окреслення «свого». «Свій» простір можна 

окреслювати через привласнення, через приналежність, через емоційну 

прив’язаність. Залежно від масштабу візії, «своїм» (порівняно з «чужим») 

може бути окрема локація міста або населений пункт загалом [132]. 

Публічні простори міст, які є результатом партисипативних 

комунікацій, високо оцінюються з погляду «якості життя». Леслі Грейсон 

та Кен Янг  звертають увагу на роль громадської активності: «Якість життя, 

що стосується навколишнього середовища міста, охоплює не тільки фізичні 

характеристики місця, у якому живуть люди, а й соціальні атрибути цього 

середовища – відчуття єднання громади з міським простором, залучення 

громади («соціального серця міста») до процесів планування. 

Партисипативний ландшафт формується на тлі зміни ролі міської еліти. 

Зокрема, Зиґмунд Бауман зазначає, що вона перестала належати місцю, у 

якому мешкає, бо її турботи лежать деінде, у них немає інших зацікавлень, 

крім розваг, пов’язаних із містом, де розташовано їхні резиденції. 

Міське населення не є їхнім «пасовищем», джерелом їхнього багатства, а 

тому не є місцем для їхніх турбот, опіки та відповідальності, як це було у 

випадку давніх міських еліт у минулому, господарів фабрик і торговців 

товарами та ідеями. Зазвичай нинішні міські еліти не переймаються 

справами «свого» міста [11]. Джанет Тібалдс зазначає, що існує багато 

міських центрів, у яких панує безлад через те, що немає тих, хто турбується 

за ними.  

Головним виправленням міського планування ХХ століття було 

боротьба проти розкладання міст і його різних прояві в місті. Однією з 
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поширених подібних проявів, поза сумнівом, була графіті та постійна 

боротьба за її вилучення. Підсвідомий контекст процесів видалення графіті, 

маскування чи стирання графіті як вираження пригнічених мистецьких 

бажань містян, містопланувальників та «комунальників» [252]. Міський 

розпад, сприйнятий як міська підсвідомість, - це особливість міста, інша, 

часто невизнане обличчя міста, контрастна сторона урбаністичного 

вдосконалення або, за висловом французького філософа Жана-Поля Сартра, 

зворотній бік міста. Місця міського розкладу (places of urban decay) є 

фундаментальними для розуміння міські порожнечі в сучасній мегаполісі, 

хоча часто ігноруються урбаністами. Подібне відчуття виникає з місць, 

«місцевих периферій», ландшафтів: великі, порожні, занедбані простори – 

пам’ятники міської підсвідомості. Дивні, непривабливі порожнечі, 

різноманітні приклади розпаду в містах проявляються як своєрідний вид 

підсвідомості. 

Філософське підґрунтя для розв’язання проблем залучення громадян 

до вироблення/оновлення ландшафтів певною мірою забезпечує теорія 

комунікативної дії Юрґена Габермаса. Мова йде про дискурс, у межах якого 

створюються умови для вільного, неупередженого діалогу, що спрямований 

на досягнення консенсусу. Власне інтерсуб’єктність стає вихідною ідеєю 

про містян як перетворювальної сили для міських просторів. Наразі 

формуються та діють громадянські рухи, що орієнтовані на досягнення 

більшої просторової справедливості та демократії на місцевому рівні. 

Ревіталізація міських ландшафтів потребує інтерактивних технологій, 

спроможних створювати та підтримувати взаємодію та знаходитись у 

режимі діалога з членами громади [331, р. 56]. Через покращення 

добросусідства можна вирішувати проблему «дефіциту демократії», а це, зі 

свого боку, спонукає громаду: надавати мешканцям можливості більше 

впливати на рішення, що стосуються їхніх житлових районів; заохочувати 
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постійний діалог між владою і жителями, адже це також допомагає будувати 

довірчі відносини між мешканцями. Ландшафтні трансформації вимагають 

діалогічних комунікацій між суб’єктами, що мають різні соціальні, 

економічні, політичні інтереси, але повинні йти до консенсусу у розв’язанні 

соціальних суперечностей і конфліктів. 

Міське самоурядування може спиратися на такі механізми, як збори 

груп за інтересами, громадські слухання та участь громад у складанні 

бюджету і плануванні публічних просторів. Партисипативне місто є 

особливою комунікаційною формою урбаністичного простору, що окреслює 

кордони громадської відповідальності за міське середовище. Можна 

зазначити, що партисипативність стає умовою для пошуку рішень соціально 

значущих проблем, коли цінності, норми і правила життя стають явними. 

Електронна партисипація, за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, різних онлайн сервісів і опцій, разом із 

мобільними пристроями, дозволяє охопити широке коло осіб для ухвалення 

рішень із міського планування. Цифровий ландшафт дозволяє вводити нову 

інформацію в систему та розширювати її у відкритій структурі, де кожен 

користувач ділиться знаннями та бере участь у обробці інформації. У такий 

спосіб цифрові ландшафти утворюються ментальними зв’язками та 

артикуляцією ідей та поглядів.   

Розвинутий цифровий ландшафт міста дозволяє активізувати 

громадськість, залучати до процесів міського планування нових учасників. 

Такі традиційні форми участі, як зустрічі в житлових кварталах і місцеві 

зібрання, доповнюються «цифровими майданчиками» додатків у соціальних 

мережах, які запрошують людей, не тільки тих, хто там мешкає, а й тих, хто 

хоче брати участь у плануванні. Нові учасники мають можливість 

коментувати і обмінюватися інформацією в різних місцях і ситуаціях, 

підтримуваних мобільними додатками. Ймовірно також, що завдяки 
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інформаційно-комунікаційним технологіям вдається зібрати такі соціальні 

категорії, як підлітки та люди, які занадто зайняті, щоб брати участь в 

такому зібранні офлайн [446]. Інформаційно-комунікаційні 

технології дозволяють більш активно враховувати міські візії молоді в 

питаннях планування та міської інфраструктури. Молоді люди 

перебудовують публічний дискурс за допомогою цифрових технологій, 

особливо мобільних платформ. Молодь лідирує у використанні технологій з 

обміну інформацією і створення контенту, відповідного їх життю. 

Відмічаються також міські практики, коли діти відіграють вирішальну роль 

в побудові «мостів комунікації» міської культури шляхом створення онлайн 

спільнот. Зокрема, такі комунікації можуть стати джерелом  й культурно-

національної солідарності між місцевими етнічними громадами. 

Під час ГІС-мапування якісних та кількісних пераметрів міських 

ландшафтів має враховуватися, як спільнота сприймає та оцінює ландшафт 

«наочно», а також характер соціальної взаємодії з ним. У зв’язку з цим 

розробляється партисипативна платформа (соціальної участі) щодо творення 

цифрових ландшафтів. Наголошується, що інформаційне суспільство 

створює не ізольованих людей перед комп’ютером, а спільноти та групи, які 

бажають спілкуватися у соціальних мережах. Також важливо, щоби цифрове 

місто сприяло соціальній інтеграції вразливих груп мешканців [307]. Адже 

сучасне місто має бути місцем, де ніхто не має почуватися обмеженим у 

своїх правах чи можливостях. 

Та завдяки комунікативному повороту, з 1970-х років модерністська 

парадигма в плануванні була трансформована на патисипативну, щоб 

охоплювати велику кількість зацікавлених сторін. Модерністська 

парадигма, заснована на науково-технічному світогляді, презентувалася 

ідеєю, про управління розвитком суспільства «зверху вниз». 

Партисипативна платформа значною мірою ґрунтується на теорії 
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комунікативної дії Юрґена Габермаса. Наразі теорії міського планування 

переважно постпозитивістські та підкреслюють значимість партисипації та 

співпраці [401].  

Визнаються ідеї про те, що простір і спільноти взаємно складають 

один одного. Розширення комунікативної активності може відбуватися 

шляхом залучення громадян до електронного планування. Поняття міського 

громадянства походить від «права на місто» і натхнене Анрі Лефевром. 

Громадянство – це кордон між громадянами та іншими, між тими, хто 

знаходиться всередині та поза межами певної спільноти. «Міський» означає 

наполягання А. Лефевра на тому, що мешкання в місті є основою 

громадянства. Злиття міського мешканця та громадянина означає, що 

мешканці міста заробляли своє «право на місто», живучи в місті і маючи 

повсякденне життя там, де вони мали право на відповідний міський простір 

та брали участь у виробництві його простору. Публічні простори міст, які є 

результатом партисипативних комунікацій, високо оцінюються з погляду 

«якості життя». Леслі Грейсон та Кен Янг звертають увагу на роль 

громадської активності, вони зазначають, що інтерсуб’єктність стає 

вихідною ідеєю про містян як перетворюючої сили для міських просторів: 

«якість життя, що стосується навколишнього середовища міста, передбачає 

не тільки фізичні характеристики місця, у якому живуть люди, а й соціальні 

атрибути цього середовища – відчуття єднання громади з міським 

простором, залучення громади («соціального серця міста») до процесів 

планування» [318]. 

Міське самоурядування може спиратися на такі механізми, як збори 

груп за інтересами, громадські слухання та участь громад у складанні 

бюджету і плануванні публічних просторів. Партисипативне місто є 

особливою комунікаційною формою урбаністичного простору, що окреслює 

кордони громадської відповідальності за міське середовище. Можна 
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зазначити, що партисипативність стає умовою для пошуку рішень соціально 

значущих проблем, коли цінності, норми і правила життя стають явними. 

Електронна партисипація, за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, різних онлайн сервісів і опцій, разом із 

мобільними пристроями, дозволяє охопити широке коло осіб для ухвалення 

рішень із міського планування. Цифровий ландшафт дозволяє вводити нову 

інформацію в систему та розширювати її у відкритій структурі, де кожен 

користувач ділиться знаннями та бере участь у обробці інформації. У такий 

спосіб цифрові ландшафти утворюються ментальними зв’язками та 

артикуляцією ідей та поглядів.   

Розвинутий цифровий ландшафт міста дозволяє активізувати 

громадськість, залучати до процесів міського планування нових учасників. 

Такі традиційні форми участі, як зустрічі в житлових кварталах і місцеві 

зібрання, доповнюються «цифровими майданчиками» додатків у соціальних 

мережах, які запрошують людей, не тільки тих, хто там мешкає, а й тих, хто 

хоче брати участь у плануванні. Нові учасники мають можливість 

коментувати і обмінюватися інформацією в різних місцях і ситуаціях, 

підтримуваних мобільними додатками. Ймовірно також, що завдяки 

інформаційно-комунікаційним технологіям вдається зібрати такі соціальні 

категорії, як підлітки та люди, які занадто зайняті, щоб брати участь в 

такому зібранні офлайн [446]. Інформаційно-комунікаційні 

технології дозволяють більш активно враховувати міські візії молоді в 

питаннях планування та міської інфраструктури. Молоді люди 

перебудовують публічний дискурс за допомогою цифрових технологій, 

особливо мобільних платформ. Молодь лідирує у використанні технологій з 

обміну інформацією і створення контенту, відповідного їх життю. 

Відмічаються також міські практики, коли діти відіграють вирішальну роль 

в побудові «мостів комунікації» міської культури шляхом створення онлайн 
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спільнот. Зокрема, такі комунікації можуть стати джерелом й культурно-

національної солідарності між місцевими етнічними громадами. 

Під час ГІС-мапування якісних та кількісних пераметрів міських 

ландшафтів має враховуватися, як спільнота сприймає та оцінює ландшафт 

«наочно», а також характер соціальної взаємодії з ним. У зв’язку з цим 

розробляється партисипативна платформа (соціальної участі) щодо творення 

цифрових ландшафтів. Наголошується, що інформаційне суспільство 

створює не ізольованих людей перед комп’ютером, а спільноти та групи, які 

бажають спілкуватися у соціальних мережах. Також важливо, щоби цифрове 

місто сприяло соціальній інтеграції вразливих груп мешканців [307]. Адже 

сучасне місто має бути місцем, де ніхто не має почуватися обмеженим у 

своїх правах чи можливостях. 

Та завдяки комунікативному повороту, з 1970-х років модерністська 

парадигма в плануванні була трансформована на патисипативну, щоб 

охоплювати велику кількість зацікавлених сторін. Модерністська 

парадигма, заснована на науково-технічному світогляді, презентувалася 

ідеєю, про управління розвитком суспільства «зверху вниз». 

Партисипативна платформа значною мірою ґрунтується на теорії 

комунікативної дії Юрґена Габермаса. Наразі теорії міського планування 

переважно постпозитивістські та підкреслюють значимість партисипації та 

співпраці [401].  

Визнаються ідеї про те, що простір і спільноти взаємно складають 

один одного. Розширення комунікативної активності може відбуватися 

шляхом залучення громадян до електронного планування. Поняття міського 

громадянства походить від «права на місто» і натхнене Анрі Лефевром. 

Громадянство – це кордон між громадянами та іншими, між тими, хто 

знаходиться всередині та поза межами певної спільноти. «Міський» означає 

наполягання А. Лефевра на тому, що мешкання в місті є основою 
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громадянства. Злиття міського мешканця та громадянина означає, що 

мешканці міста заробляли своє «право на місто», живучи в місті і маючи 

повсякденне життя там, де вони мали право на відповідний міський простір 

та брали участь у виробництві його простору. Публічні простори міст, які є 

результатом партисипативних комунікацій, високо оцінюються з погляду 

«якості життя». Леслі Грейсон та Кен Янг звертають увагу на роль 

громадської активності, вони зазначають, що інтерсуб’єктність стає 

вихідною ідеєю про містян як перетворюючої сили для міських просторів: 

«якість життя, що стосується навколишнього середовища міста, передбачає 

не тільки фізичні характеристики місця, у якому живуть люди, а й соціальні 

атрибути цього середовища – відчуття єднання громади з міським 

простором, залучення громади («соціального серця міста») до процесів 

планування» [318]. 

Через збільшення «духу участі» містян відбувається й розширення 

їхньої територіальної відповідальності (наприклад, відповідальність за стан 

облаштування прибудинкових територій, «поваги до кордонів» тощо).           

З соціального погляду відбувається підвищення рівня компонентів 

соціального капіталу міста. Водночас зазначається, що у пострадянських 

містах склалась така урбан-ситуація, коли у містян ще не вироблено сталої 

активності та розвиненого відчуття відповідальності за міське середовище. 

Мешканцям квартир у багатоповерхівках, які вони отримали від держави, 

часто властиве патріархальне очікування, що влада є відповідальною за стан 

облаштування прибудинкових територій. В українських містах 

спостерігається також свідома «ізоляція», або відчуженість містян від 

колективного буття на рівні місцевих громад, небажання бути волонтером у 

діяльності щодо перетворення середовища «серед будинків», небажання 

розділяти відповідальність за спільну територію. 
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У такій ситуації комунікативні дії та міські дискурси у площині етики 

«як турботи про місто», є надзвичайно актуальними. Мешканці мають 

набути відповідної комунікативної компетентності і почати 

змінювати/оновлювати міські локації (передусім, простір серед житлових 

будинків), адже комунікативна дія є взаємодією, у якій суб’єкти можуть 

досягти взаєморозуміння щодо спільної для них ситуації. У такому 

контексті комунікативна активність може виражатись у реалізації практик 

тактичного урбанізму. Наприклад, міська практика «громадські городи», 

коли у міських парках та просто біля будинків створюють мініатюрні 

громадські городи, орієнтовані на виховання дітей бути відповідальними та 

піклування про природу. Такі практики поширені в європейських містах й 

зароджуються і в Україні. 

«Інтерактивний дизайн» розглядається як якісно нові та особливі 

комунікативні дії у постіндустріальному суспільстві [392, p. 50]. Це вид 

символічного капіталу серед найбільш розвинутих форм комунікацій та 

технологій. Варто враховувати, що для підвищення культури урбанізаційних 

процесів необхідно ініціювати просторові перетворення для артикуляції 

культурного життя міських кварталів. Адже у традиційному просторовому 

розвитку міст спостерігається географічна концентрація культурних 

ресурсів у культурно-історичному центрі міста, тим самим культурні 

об’єкти/локації віддалені від житлових кварталів. Культурні «активи» 

околиць недостатньо видимі/означені і слабко підтримуються. Культурні 

цінності і потреби житлових районів мають бути включені в існуючий 

міський ландшафт, оскільки у ньому виявляються цінності, норми, історії і 

артефакти. 

Американський урбаніст Джон Фрідман запропонував модель більш 

«людино-орієнтованого» міського планування [309]. Його ідея 

трансактивного планування ґрунтується на комунікативній раціональності. 
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Це тип раціональності заснований на комунікації та діалозі 

проектувальників та містян, зацікавлених у плануванні. 

Сукупність комунікативних дій, що живиться «креативними 

ресурсами», утворює середовище, де відтворюються особливі культурні 

просторові форми. У дослідженні Тома Борапа «Творчість у виробленні 

міських локацій: горизонтальні мережі і соціальний капітал у трьох 

культурних районах» аналізується формування організаційних структур і 

мереж у міських районах, які утворилися культурними, творчими та 

мистецькими засобами [273]. Творчі дії, слідуючи логіці Карла Ясперса, 

можуть бути результатом «виходу за межі» повсякденного досвіду, й 

усвідомлення власної творчості як свободи. Така екзистенційна комунікація 

ґрунтується, за К. Ясперсом, на взаємності, відкритості та єднанні з іншими. 

Теоретизування комунікації як соціальної практики [286] засвідчує, 

що вирішення екологічних і навіть соціальних проблем житлових районів 

залежить від ландшафтного дизайну. Просторові характеристики 

підтримують соціальне єднання, згуртованість і комунікації, особливо серед 

різних соціальних груп, що живуть разом. Певні ландшафтні 

характеристики здатні підтримувати соціальну взаємодію людей навколо 

будинку. Наголошується на важливості партисипативного ландшафтного 

дизайну як інструменту для забезпечення соціальної взаємодії, особливо у 

проектах трансформації локацій для «проблематичних» спільнот. Якщо 

містяни мають можливість брати участь у сфері міського планування і 

робити свій внесок у розвиток якісних взаємодій і комунікацій, це, 

безперечно, сприяє зміцненню почуття причетності до місця, ідентичності, 

задоволення емоційних потреб громадян, а також колективної активності. 

Партисипативні міські ландшафти як такі, що  забезпечують спільне 

розуміння міських проблем, постають важливими майданчиками для 

перетворень міста на «комфортний для усіх». Діалогічна домінанта у 
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міжсуб’єктній взаємодії створює умови для інтерактивного дизайну міста. 

Громадські активісти спроможні доповнювати та аналізувати інформацію 

про міські ландшафти через свої оцінки міських локацій, що дозволить 

розробити детальну картину якості, цінностей, стану, характеру, сильних 

сторін та загроз ландшафтам, де вони живуть, працюють і проводять час, і 

які впливають на їхнє життя.  

Філософсько-комунікаційна опція міського простору як 

інтерсуб’єктного дозволяє виявити сутнісні взаємозв’язки між характером 

облаштування публічних просторів та рівнем діалогічно-консенсусних 

комунікацій містян. Учасники комунікації, витворюючи у процесі свого 

спілкування різноманітні типи інтерактивності, одночасно продукують нові 

форми культурних ландшафтів міста. Це, зокрема, засвідчила культурологічна 

експертиза характеру комунікаційних взаємозв’язків у міських проектах 

облаштування публічних локацій, проведена на матеріалах Харкова, що, зі 

свого боку, дала змогу розробити пропозиції з розвитку партисипативної 

культури муніципальної діяльності як комунікативної платформи 

ревіталізації міських ландшафтів. 

Отже, можна відмітити своєрідний історичний цикл у ландшафтних 

трансформаціях міст: від співмірних людині до «відчужених», далі – 

«повернення» людини у простір, що поступово «гуманізується» шляхом 

ревіталізації міського буття серед будинків. Ретроспективний огляд урбан-

трансформацій засвідчив специфіку міських комунікацій у різних 

урбаністичних формах міст (традиційному, «захопленому», «залишеному», 

«відвойованому) у діапазоні суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-суб’єктних  

кореляцій. Комунікативна специфіка публічних просторів виявляється через 

різноманітність суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-суб’єктних зв’язків. 

Культурфілософська позиція щодо людського буття як співбуття, що 

вимагає відкритості до іншого, дозволяє артикулювати параметри 
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партисипативності міст в перспективі прагнення та вміння співпрацювати із 

приміськими громадами, з найближчими містами й містечками, а також із 

міжнародними мережами міст. 

Культур-урбаністичне відтворення комунікативних моделей міських 

ландшафтів потребує подальшого поглибленого дослідження. Перспективи 

подальших розвідок можуть бути пов’язані з розробкою комунікативних 

контекстів поліцентричного та збалансованого територіального розвитку, а 

також  смарт-розвитку міських районів та встановлення різноманітних 

зв’язків між міськими та периферійними сільськими територіями. 

 

 

5.3 Міські ландшафти у культурно-національному проекті:  

вітчизняний контекст урбаністики 

 

У сучасних містах виявляються дві тенденції: з одного боку, це 

потужний процес глобалізації, за яким стоїть формування універсальних 

урбанландшафтів, з іншого – тенденція до національного самоствердження. 

Ландшафти українських міст можна розглядати як важливі «суспільні 

арени», що формують і розкривають політику часу, і де відбуваються 

значимі події, здатні змінити національне буття. Буття українських міст, 

маючи свій ритм, нерозривно пов’язане із загальнонаціональним 

часопростором. Боротьба нації за право на власний стратегічний вибір, 

відновлення цілісності висвітлює й проблеми ідентичності міських 

ландшафтів. Міські громади, ставши своєрідними підсилювачами 

політичних процесів, демонструють відмінні стратегії: від відчуженості до 

повного злиття з національним буттям [16].  

Формується потреба у репрезентації міст у системі національного, що, 

зі свого боку, висвітлює проблему ідентичності, як символічного способу 

об’єднання з одними та дистанціювання з іншими. Міста, з їх           
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архітектурно-просторовими формами, стають предметом політик 

ідентичності та пам’яті. Зокрема, обговорюються питання урбіциду як війни 

за колективну та архітектурну пам’ять. Переосмислюються існуючі 

репрезентації історії та колективної пам’яті, місцеві громади виробляють 

рішення щодо культурно-історичної спадщини, формування образу міських 

ландшафтів.  

Артикулюється потреба у дослідницьких практиках, орієнтованих на 

осмислення міської ідентичності з точки зору «громадянського підходу», 

утвердження ліберальних цінностей, урахування комунітарних принципів 

формування такої ідентичності. Ю. Габермас [45] наголошує на «активному 

громадянстві», оскільки громадянство як членство в державі лише відносить 

певну особу до певної нації, чиє існування визнається у межах 

міжнародного закону. Й, разом з тим (як окремий член нації) є активним 

агентом у «конкретному ланцюгу державних дій». Ідея громадянства 

оформлюється у соціокультурні, політичні виміри міського простору. 

Громадянський підхід проливає світло на міський контекст, в якому діють 

«соціальні агенти».  

Загалом сучасні дослідження міст, порушуючи питання ідентичності, 

презентують численні виміри буття. Відомо, що ідентичність як комплекс 

соціокультурних, соціально-економічних та політичних складових, 

відображає усвідомлене самовизначення соціального суб’єкта. Сьогодні 

зазначається, що Україна розділена між тими, хто знайшов національну 

самосвідомість, і тими, хто ще її не має. Основними чинниками, які 

впливають на існування протиріч між громадянами, з погляду експертів, є 

існування відмінностей у трактуванні подій історичного минулого, 

історичній пам’яті, зовнішньополітичного курсу України [174, с. 64]. 

Відмінності у ідентичностях мешканців особливо позначаються й на 

ідентичності українських міст, які стали своєрідними каталізаторами 
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протестних рухів. Отже, міста постають як символічні ландшафти, у яких 

своєрідно «розміщуються» національні смисли й виявляються ціннісні 

орієнтації суспільно-політичної консолідації [209]. Обговорюються питання 

щодо присутності у ландшафтах українських міст просторових форм, 

здатних забезпечувати своєрідний ґрунт для «відтворення і розгортання 

національно свідомої особистості», суб’єкта громадянської нації. 

У національно-культурному контексті місто як специфічна просторова 

локалізація може бути презентована як своєрідний «продукт» двох рівнів: 

громадсько-політичного (спільнота, яка користується міськими територіями 

і надає їм сенсу) та архітектурно-просторового. Звертається увага на те, як 

впливають архітектурно-просторові рішення у місті на характер життєвих 

просторів, зокрема з погляду «присутності» у місті національно-

громадянських практик. 

Архітектура і політика утворюють особливий фокус пізнання міських 

ландшафтів. Урбаністичний погляд на місто як «місце, яке практикується», 

враховує таку закономірність: у той час, коли людина перебуває в певному 

сегменті публічного простору, враження від місця завжди будуть наділені 

емоційними конотаціями. У такій перспективі особливої ваги набувають ідеї 

Б. Черкеса про взаємообумовленість домінуючої у місті ідеології та 

структури публічних просторів [244]. Саме тому можна припустити, що 

«масштаб присутності» національного в українських містах визначається, 

зокрема, і крізь призму історико-архітектурної спадщини. Тоді діапазон 

ідентичності міст охоплює, з одного боку, міста, які є історико-культурними 

центрами, з іншого – штучно утворені в режимі «монопоселення» (з 

містоутворювальним підприємством).  

В Україні до історичних міст з великим культурним потенціалом 

відносять ті, що мають історію понад 300 років, а також усі обласні центри 

[34, с. 29].  Водночас слушною є ідея про те, що «історичними містами» слід 
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визнавати ті населені пункти, які «акумулюють успадковані від минулого 

соціокультурні цінності, вирізняються автентичністю й оригінальною 

планувальною структурою, мають власний неповторний образ» [34, с. 30]. У 

таких містах є визначні історико-культурні пам’ятки, вони відігравали роль 

як політичного і духовного центру для прилеглої території на певному 

історичному етапі. Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних 

досліджень щодо розроблення по різних історичних містах науково-

проектної документації, спрямованої на збереження нерухомої культурної 

спадщини. Здійснено історико-містобудівні дослідження Чернівців, Одеси, 

Києва, Керчі, Василькова Київської області, Вінниці, Ізмаїлу, Горлівки, Сум, 

Миргорода Полтавської області, у яких визначено межі та режими 

використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів цих                         

міст [36; 74–77].  

Меморіальний контекст різноманітних форм «втілених просторів» 

історії міста є важливим чинником окреслення культурної ідентичності 

міста. Через особливі взаємозв’язки пам’яті й ідентичності, місто та його 

культурні ландшафти відіграють важливу роль у формуванні колективних 

ідентичностей. Через рухливість кордонів між минулим і сьогоденням 

актуальними для урбаністики стають звернення до ціннісних культурно-

історичних смислів міста та своєрідне перетлумачення простору. У фокусі 

уваги урбаністів перебувають й питання певної «ревізії пам’яті», виявлення 

актуальної історії/пам’яті у ландшафті міста. Оскільки суспільство є тим, що 

пам’ятає про себе, то актуальними для теперішньої України стають, 

зокрема, культурні реконструкції міських ландшафтів. «Культурні 

ландшафти» українських міст потребують оновлення відповідно до 

трансформації локальної, національної ідентичності. Наприклад, існує 

нагальна потреба у розробленні відповідних концептуальних підходів до 
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формування місць пам’яті, бо саме вибудовування пам’яті місця дає 

можливість доторкнутися до його смислоутворювальних форм. 

Місця пам’яті важливі для будь-якого суспільства і культури, зокрема, 

через суспільну потребу «жити згідно з власною історією». Це ті місця, у 

яких ніби зосередилася локальна, національна (або, наприклад, європейська) 

пам’ять. В Україні політика збереження культурної спадщини не набула ще 

сталого розвитку, бо є чисельні випадки руйнування пам’яток історії та 

культури, що загрожує втратою багатьох пластів культурної спадщини, 

руйнуванням культурних і природних ландшафтів. Зазначається, що 

архітектурно-просторовий розвиток історичних міст має відбуватися із 

збереженням архітектурної спадщини, на якій тримається містоформа 

традиційного ландшафту [34, с. 35]. 

Місця пам’яті відрізняються за символічним потенціалом. Міський 

ландшафт включає пам’ять у вигляді культурно-історичних об’єктів, що 

узагальнюють пам’ять про певні групи чи окремих осіб, а також спогади про 

певні події та періоди. Наприклад, можна артикулювати актуальну 

перспективу прочитання українських міст через європейську культурну 

спадщину. Чеслав Мілош у своєму есе «Родинна Європа» звертає увагу на 

те, що єдність Європи у її культурній спадщині, у реконструкціях того, що 

зберігається в індивідуальній й колективній пам’яті [121, с. 91–95].  

Європейська культура міст постає своєрідним «контактним» 

простором для трансферу цінностей, на яких зростає європейська 

цивілізація. Говорячи про особливості східноєвропейської ідентичності міст, 

Ч. Мілош заперечує їхню культурну «провінційність» та наголошує на 

особливій актуальності історичного досвіду східноєвропейських міст 

(зокрема, Львова) для конструювання європейського культурного простору 

загалом. Їхня інакшість виявляється у різниці ступеня, а не якості 

європейської ідентичності (маючи на увазі європейську ідентичність у двох 
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чинниках: появою місцевого самоврядування та університетів, де почалися 

вільні дебати). Історія може розповісти про «інакшість» міст, й одночасно 

показати свою не чужість іншим, зокрема, на рівні ставлення до людини, що 

ґрунтується ще на римському праві та ідеї християнства). Єдність людей 

обумовлена наявністю важливих для них смислових ансамблів, заданих 

історичною тенденцією у сфері розуміння, пояснення, інтерпретації 

історичних подій [211].  

Культурно-ландшафтний аналіз дозволяє окреслити ідентичність 

українських міст, пропонуючи екстраполяцію національно-культурного на 

місцеві моделі інтеграції культурних традицій, норм та цінностей. У такому 

випадку громадсько-політичний, соціокультурний потенціал 

ідентифікується як той, що сприяє (або не сприяє) інтеграції міста у 

загальнонаціональний простір. М. Рябчук. звертається до специфіки 

української політичної ідентичності, що супроводжується «розколотістю 

українського соціуму», існуванням стійкої суспільної амбівалентності 

(«двох Україн») [154]. 

Наприклад, відзначається своєрідна націоцентричність Львова 

(«українського П’ємонту»), що виявляє «український характер» як 

архітектурно, так і загальнокультурно [159]. Українська ідентичність стає 

особливою, навіть визначальною рисою Івано-Франківська, Чернівців, 

Луцька та інших міст (зокрема, середніх та малих) України, однак у великих 

містах вона часто не є домінуючою. У Харкові обговорюються стратегії 

культурно-політичного ребрендингу (від «першої столиці» Радянської 

України до «історичної столиці Слобожанщини»), розгортається культурна 

ініціатива «п’ятого Харкова» – візії, артикульованої Юрієм Шевельовим 

(мислиться «осередком української ідеї, духовної столиці» [245]). Для міст, 

які є «історичним продуктом» індустріалізації Сходу України, з їхніми 

своєрідними культурними ландшафтами [140] зберігається проблема 
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сприйняття українського національно-культурного дискурсу, пошуку 

ідентичності у національних категоріях українського світу. Дослідження 

українських міст Донецької (Бахмут, Добропілля, Костянтинівка, 

Покровськ) та Луганської областей (Лисичанськ, Сєверодонецьк) [119], 

зокрема, виявили їхній розвиток української національно-культурної 

ідентичності (скоріше через перебування на межі кордонів із російським 

світом). Наразі у Бахмуті (історичну назву місту повернуто у 2015 році), що 

опинився на лінії фронту російсько-української війни, виявляються 

зрушення світоглядних кордонів щодо національної ідентичності громади, 

що дозволяють урбаністам ідентифікувати його як «захисний культурний 

фронтир Східної України» [119, с. 182].  

  Культурний ландшафт міст може бути ідентифікованим через 

окреслення різноманітної взаємодії між минулим та теперішнім, оскільки 

минуле не дає себе «законсервувати» та постійно опосередковується 

теперішнім. Те, як відбувається це опосередкування теперішнім, є виявом 

духовних потреб, інтелектуального потенціалу (тобто культури) спільноти 

міст. Міста продукують множинність значень і «прочитання» дискурсів 

минулого. Зокрема у культурному ландшафті Чугуєва Харківської області 

потужно презентований символізм «військового поселення» Російської 

імперії (1817–1857), що дотепер інтерпретується загалом у нейтральній, і 

навіть позитивній манері. Це спостерігається в символічній інтерпретації 

місць пам’яті (будівля військових штабів, офіцерські будинки, усього – 30 

будинків з регламентованої забудови тих часів, у тому числі – ансамбль 

центральної площі) 

 Місто намагається зберігати своєрідність планування центральної 

частини міста, підкреслюючи історичну роль Чугуєва як центра 6 округів 

військових поселень. Водночас архітектурна  пам’ять «кодується» 

інформацією й про епоху, соціальний статус їх мешканців. Відомо, що 
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мешканці Чугуєва та навколишніх сіл, позбавлене Катериною II 

«вольностей», у своєму господарстві, побуті та культурі зберігало багато 

рис з вільної заможної козацької старовини. Створення військових поселень 

було сприйняте селянами як спроба нового поневолення, якому вони чинили 

опір (Чугуївські повстання 1819, 1831 років). Наразі у Чугуєві військово-

поселенський культурно-історичний ландшафт презентується й як 

історичний ґрунт, на якому зростав український художник Ілля Рєпін (1844–

1930) – народився у родині військового поселенця. Сам художник у своїй 

книзі «Далекое близкое» згадував про тяжке буття військового поселенця, за 

соціальним статусом нижче поселян вважалися лише кріпосні. Доля 

хлопчиків була визначена «військовим обов’язком» (з 6 років їх 

зараховували у резервний батальйон й носили військовий одяг) [186]. 

Водночас І. Рєпін чітко усвідомлював козацьке походження своєї родини, і 

руйнівну роль військових поселень, що змінили життя його народу. Наразі у 

символічному ландшафті Чугуєва історія українського козацтва залишається 

«призабутою». І це при тому, що історія міста безпосередньо пов’язана з 

добою козаччини. Саме тому харківські урбаністи наголошують на 

важливості збереження відповідного культурного пласту міської спадщини 

шляхом музеєфікації археологічних пам’яток на території міста (фрагментів 

козацької фортеці ХVII ст.). Важливо, щоби підхід до історичного міського 

ландшафту ґрунтувався на культурних контекстах, у взаємозв’язку 

пов’язаних з  національно-культурною ідентичістю, збереженням цінностей, 

пов’язаних з національною історією та колективною пам’яттю.  

Подальший розвиток культурного ландшафту Чугуєва, на нашу думку, 

має здійснюватися шляхом наповнення його культурними цінностями 

українського світу. Культура пам’яті в системі міських ландшафтів 

виявляється не тільки у здатності матеріального збереження артефактів, а й 

відтворенні минулого досвіду у координації з динамікою смислів, цілей, які 
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розгортаються в актуальному, реальному просторі і часі. Така стратегія 

необхідна також і Полтаві, музейний комплекс якої підтримує культурний 

бренд міста як «місця перемоги» Російської імперії у Північній війні. 

Музейна експозиція державного історико-культурного заповідника «Поле 

Полтавської битви» залишається незміною з радянських часів, не 

орієнтованою на висвітлення події як місця катастрофи для Української 

держави, й водночас маніфестації незламної державної волі української 

нації. 

У часи історичних випробувань спостерігається й радикальне 

відокремлення, відчуження від домінуючих «меморіалів». Постає проблема 

їхніх історико-культурних інтерпретацій [244, с. 402]. «Міські ландшафти 

пам’яті» можуть постати у якості «німих свідків» травматичного та 

насильницького минулого. Зокрема, меморіали антигероїв стають 

небезпечною територією, джерелом семантичного насильства (виявляється у 

графіті, свідомому знищенні об’єктів спадщини). Звертається увага, що в 

архітектурно-просторових структурах українських міст, навіть, якщо вони 

сприймаються як нейтральні, виявляється «радянськість». Символічний 

простір міст насичений знаками тоталітарного періоду, а культурно-

політичний статус українського часто залишається нижчим, порівняно з 

радянським. За задумом ідеологів і архітекторів комуністичного режиму, 

для формування радянської ідентичності у містах не тільки зносилися 

символи національної ідентичності (церкви, пам’ятники, монументи), а й 

руйнувалася звична планувальна структура і масштаб міста, на зміну яким 

утворювалася велика центральна площа [233, с. 285]. Відповідний 

ідеологічний архітектурний ландшафт, де організовували масові ритуальні 

акції, демонстрації, паради та інші ідеологічні дії, формував «радянську 

людину» (homo soveticus) [223, с. 166]. Наприклад, роль «хранителя» 

радянської ідентичності українських міст відігравали пам’ятники Леніну. 
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Цей маркер виконував місію уніфікації архітектурних просторів СРСР, 

нівелювання самобутньої культури міст.  

Пам’ятники, які встановлюються в певних місцях, є завершальним 

елементом не тільки ландшафту, а й сенсу, який у ньому сконцентрований. 

Скульптурні об’єкти відіграють важливу роль у стабілізації/дестабілізації 

ідентичності в місті. Й  цілком прикметним став розрив із «радянським» 

світом через «Ленінопад» [153] в українських містах, тим самим повертаючи 

собі право на ідентичність, на творення сенсу місця. Переосмислюються й 

повсякденні «радянські» практики благоустрою міст, наприклад, «весняна 

побілка дерев». Дослідник «мови вулиці» Володимир Воротньов пояснює 

своєю арт-роботою «Святкова побілка»: «весняне біління всього навколо 

якось прикрашало загальну сірість і вбогість совка» [43]. Примітно, що у 

2017 році Київ припинив цю практику декорування публічного простору – 

прикрашати/«забруднювати» вапном дерева та інші елементи благоустрою. 

У публічному ландшафті українських міст відбувається переозначення 

пам’яті про «великих людей» різних епох. Культурно-історичний ландшафт 

стає об’єктом переосмислення (зокрема «героїв» та «антигероїв»), що 

впливає на оцінювання культурної спадщини у часі та просторі, у потоці 

культурної свідомості. У меморіальному просторі міст важливими стали 

місця вшанування усіх, хто боровся з агресором часів Другої світової війни, 

а також воїнів АТО. Завдяки громадським активістам, в українських місцях 

облаштовуються нові місця пам’яті. Так, у Харкові 9 травня 2015 року на 

пам’ятнику Борцям Жовтневої революції на Університетській вулиці, 

активісти «Громадської варти» замінили табличку – замість напису на честь 

борців Жовтневої революції, повісили напис «Героям, що поклали голову за 

незалежність та свободу України». Композиція монументу мала такий 

вигляд: на невеликому підвищенні встановлена траурна урна з червоного 

полірованого граніту, на якій приспущено бронзове полотнище 
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революційного прапора. Активісти пофарбували прапор на синьо-жовтий. 

Шляхом такого перетворення, радянський монумент був «вписаний» в 

національний ландшафт міста. Історичні події 2014 року піднесли 

українську національну ідентичність, що була латентною для Харкова, 

Дніпро, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Одеси, там зростає національно-

громадянська суб’єктність мешканців. Впливовим індикатором міської 

ідентичності стає громадянська позиція, оцінка якої може коливатися від 

низької до високої, та формувати різні орієнтації щодо впливу на політику 

міста [137].  

Аксіологічне обґрунтування національного континууму міських 

просторів наголошує на необхідності реалізації права свідомих українців 

«бути присутніми» у місті. «Укорінення» національних цінностей в 

архітектурно-просторові рішення міста утворює відповідні смислові 

структури публічних ландшафтів. Ландшафти українських міст потребують 

своєрідної «реабілітації» національного буття, реартикуляції старих місць 

пам’яті і витворення нових, що, зі свого боку, потребує спеціального аналізу 

символічної структури міської політики пам’яті (зокрема контент-аналізу 

пам’ятників і меморіальних таблиць), а також «мовного ландшафту» [130; 

168]. 

У модерністських візіях культурно-історичний ландшафт міста постає 

специфічною універсальною реальністю «об’єктно значущою для усіх», що 

складається, насамперед, архітектурних пам’яток міста. На сьогодні є 

розуміння того, що для збереження культурної ідентичності міста потрібен 

ширший підхід до міських цінностей та їхньої ідентифікації. Мова, зокрема, 

йде про естетичні, історичні, наукові, соціальні чи духовні цінності для 

минулих, нинішніх чи майбутніх поколінь [384]. Культурне значення може 

виявлятися в самому місці, його структурі, середовищі, способі 

використання, асоціаціях, смислових аспектах, архівах, сполучених місцях і 
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предметах. Місця можуть становити коло різних цінностей для окремих осіб 

і груп людей [384, р. 6], як матеріальних (архітектурні пам’ятники, музеї 

тощо), так і нематеріальні (культурні події – фестивалі, річниці, 

святкування) [329, р. 181] – від вуличних фестивалів, різноманітних 

святкувань до маршів опору і демонстрацій.  

Саме тому формується підхід, що зміщує акцент із монументальної 

архітектури на збереження міських цінностей, які покладені в основу буття 

міста. Наприклад, національно-культурні ландшафти міст своєрідно 

виявляються у практиках відзначення державних свят. Вони стають 

частиною ритму і ідентичності міста. Спеціальні заходи/події у місті – 

приводом яких є святкування, відзначення, спрямовані на емоційне 

посилення, співпереживання, що змінюють повсякденне буття містян, 

зокрема через практику актуалізації національних подій. Загалом державні 

свята мають бути невід’ємними від національної історії, проте в Україні 

частково зберігається «радянська спадщина» святкування: у формуванні 

національно-державних семантичних просторів; мають різний рівень 

включеності культурної компоненти та потенціал для консолідації громадян 

та творення життєздатної держави у довготривалій перспективі. 

Державні свята, як правило, мають досить виразний сенс, який 

визначається через спонукання громадян до виявлення почуття національної 

ідентичності. Зазначається, що в рамках національних свят колективна 

пам’ять упорядковується і відтворюється. Дискурс «державних свят» 

складається і у вітчизняній науці. Серед українських авторів, яким належать 

спроби концептуально розмістити «національну святковість» в 

українському національном у дискурсі – Андрій Кузик [99], Юлія Тищенко, 

Ігор Симоненко та Леонід Чупрій [175], Тетяна Пастушенко, Дмитро 

Титаренко, Олена Чебан [135]. Кожна нація творить власну систему 

національних свят, що відображає особливості її самоідентифікації і 
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політичної культури. Щорічні урочисті свята належать до символічних 

інструментів, що оперують унікальними фактами про минуле нації і 

демонструють, що спільнота є нацією. Державні свята, як правило, мають 

досить виразний сенс, який визначається через спонукання громадян до 

виявлення почуття національно-культурної ідентичності. Так, День 

Незалежності посідає особливе місце у «ментальному середовищі» міста-

столиці, з погляду сенсів, символів і ідеалів, які інтегровані у практики 

святкування. Це свято демонструє «початок» руху від соціалістичного 

існування до демократичного самостійного розвитку нації та нагадує про 

відданість українського народу ідеї національного суверенітету. 

«Святкове маркування» значимих подій у столичному ландшафті 

спрямоване на вияв консолідації нації.  

Ландшафти міст використовуються для особливих подій – державних 

свят, зокрема: 1) ті, які відтворюють пам’ять про здобуття незалежності і 

суверенітету; 2) ті, які підкреслюють важливість політичної єдності, 

громадянської консолідації; 3) ті, які формують «культурне ядро нації». 

Також слід зазначити, що у календарі національних свят є ті, що фіксують 

ідею консолідації нації для захисту від зовнішнього агресора. Для України 

захист територіальної цілісності став серйозним випробуванням під час 

російської військової агресії (з 2014 року по теперішній час). Тому цілком 

логічним стало започаткування нового державного свята – «Дня захисника 

України», покликане вшанувати мужність і героїзм захисників незалежності 

і територіальної цілісності України. Започаткування цього свята зламує 

ментальні зв’язки України з радянським минулим, адже скасовано радянське 

свято «День Захисника Вітчизни», що було штучно включено в українських 

календар для вшанування армії-окупанта. 

Застосовується також порівняльний фокус для осмислення досвіду 

постсоціалістичних країн у формуванні національно-чутливих державних 
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свят [306–307]. Наприклад, культурно-національна компонента міського 

ландшафту столиці Словенії Любляни – пам’ятник Францету Прешерну – є 

центром святкування  національного свята на честь  видатного  

словенського поета («День Прешерна, словенське культурне свято»). У День 

Прешерна відбувається національна церемонія, де вручають премії митцям 

за видатні творчі досягнення. В усіх словенських містах відбуваються 

різноманітні культурні заходи, вшановують тих, хто творив та тих, хто 

збагачує нині національну культуру. Словенці люблять читати і пишаються 

своїми літературними традиціями. Із 2010 року відзначається державне 

свято «День Пріможа Трубаря» (8 червня, Dan Primoža Trubarja) – 

«консолідатора словенської мови», автора першої друкованої книги 

словенською мовою. Загалом, культурні свята підтримують відчуття єдності 

словенців та розглядаються як вагомий інструмент консолідації нації. 

Відзначення дня смерті національного поета має особливе символічне 

історичне підґрунтя, адже багато словенців відкидали власну культуру, 

цінували чужу (німецьку, італійську, югославську/сербо-хорватську) 

більше, ніж культуру своїх предків, й до того ж виступали за її скасування 

як «нецивілізовану», не спроможну на культурне самовираження. Для 

словенців вони «померли» у символічному сенсі через зневагу до рідної 

мови і культури. У День Прешерна відбувається національна церемонія на 

площі біля пам’ятника поетові.  

Словенський досвід залучення культурної компоненти у практику 

використання меморіального ландшафту міст під час державних свят є 

актуальним й для України [194]. Протягом останніх століть колоніальної 

історії українці стикалися з упередженим ставленням до їхньої мови як 

«вторинної», ретельно приховувався величезний масив української 

літератури, історії та культури. Незважаючи на те, що українська мова має 

статус державної, питання широкого її використання залишається 
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актуальним. Мова об’єднує націю і зміцнює державу, держава без власної 

мови втрачає істотні ознаки суверенітету. В Україні мовній консолідації 

сприяє «День української писемності та мови» (9 листопада), заснований 

Указом Президента в 1997 р. Загалом, українцям потрібна більш потужна 

культурна консолідація, свята, пов’язані з  національними традиціями. 

Усвідомлюючи важливість культурного чинника для будівництва нації, 

можна стверджувати, що Україна потребує запровадження державного 

культурного свята, подібного до словенського «Дня Прешерна», – 

«Шевченківські дні»  9–10 березня). Культурна традиція вшанування 

Кобзаря має стати, на нашу думку, більш культурно потужною й 

різноманітною, ніж існуюча (покладання квітів до пам’ятника поета, 

вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка тощо).  

Загалом українцям потрібна більш потужна культурна консолідація, 

різноманітні культурні практики святкування. Адже консолідація 

української нації залежить й від того, у якій мірі у культурно-національний 

простір будуть залучені широкі кола українців, які обізнані у літературних і 

мистецьких досягненнях свого народу. Усвідомлюючи значущість 

культурного чинника для будівництва нації, можна стверджувати, що 

ландшафти українських міст мають приймати не тільки пам’ятні події 

суверенного національного державотворення, а й різноманітні культурні 

традиції. Збереження традиційної культури розглядається сьогодні як 

невід’ємний елемент простору міста. В умовах, коли урбанізація 

супроводжується нівелюванням специфіки буття етносів, традиція стає 

з’єднувальною ланкою у пам’яті та відтворенні національно-культурної 

ідентичності [209]. У такій перспективі міські ландшафти України 

вимагають осмислення у контексті святково-обрядової культури міста, 

окреслення культурних форм проведення загальноміських урочистостей. 

Невід’ємною складовою частиною культури українського міста є традиційна 



 

344 

святково-обрядова культура, у якій закріплені духовні традиції (релігійні 

свята: Різдво, Великдень, Трійця). Особливістю відзначення новорічних свят 

є своєрідний синтез народно-обрядових традицій та духовно-релігійних 

(різдвяні пісні, колядування з зірками і вертепом). Слід відзначити, що 

Україна робить спроби долати існуючий розрив часо-просторів святкування 

Різдва.  

Міста, як концентратори потенціалів нації, є важливими локаціями для 

національно-культурних рухів (відбуваються загальноміські церемонії, 

обрядові дії). Взаємозв’язки між простором і ідентичністю обов’язково 

опосередковані символами. Також привертають увагу національні свята, 

яким властиве «виробництво» символічних просторів для актуалізації 

питань культурно-національної ідентичності [194]. Своєрідним символічним 

опосередкуванням між різними вимірами реальності (значимим минулим та 

сьогоденням), що виробляються і інтерпретуються у значущому контексті, є 

загальноміські свята. Вони утворюють своєрідну культурну систему, що 

окреслює сенс колективної ідентичності для міської громади. Зазначається, 

що в рамках національних свят колективна пам’ять упорядковується і 

відтворюється в місцях проведення святкових дій, що стають символічними         

місцями.  

Для України нематеріальна традиційна культура завжди відігравала 

особливу роль у збереженні мови, духовності, національної ідентичності. 

Національне культурне свято має зробити традиційну культуру співзвучною 

сучасності, зберігаючи при цьому рівновагу між традицією та інновацією. 

Важливо, щоб у символічний простір цього свята були залучені широкі кола 

містян, як «культурних споживачів» літературної і мистецької творчості, так 

і активних суб’єктів – «виробників» сучасної національної культури.  

Для забезпечення етнокультурних потреб та інтересів громади 

проводяться такі загальноміські святкування, як етнофестивалі. У такому 
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випадку святкова культура утворює простори для етнокультурної 

комунікації [203]. Такі культурні свята сприяють пробудженню інтересу 

містян до історичної спадщини, відродженню різноманітних національних 

традицій та інтеграції їх в сучасну міську культуру. Завдяки національно-

культурним святам зберігається й актуалізується національна мистецька 

спадщина, розвивається і популяризуються фольклорні традиції. 

Традиційна культура, як частина загальної спадщини людства, 

розглядається сьогодні як важливий елемент культурного розвитку 

сучасного міста [203]. Адже в умовах тотальної урбанізації, що змінює 

міське середовище, часто нівелюється культурна специфіка буття. За умов 

глобалізації традиція відіграє роль з’єднувальної ланки у пам’яті і 

відтворенні культурної ідентичності міста, а також потужним засобом 

формування міжкультурного діалогу.  

Наразі спостерігається стала тенденція до відродження етнографічних, 

фольклорних традицій, відновлення релігійних і національних святинь, 

нематеріальної історико-культурної спадщини [113]. Особливим 

компонентом культурного ландшафту святкування стають фестивалі, що 

сприяють пробудженню інтересу містян до історичної спадщини, 

відродженню різноманітних національно-культурних традицій та інтеграції 

їх в сучасну міську культуру. Завдяки фестивалям зберігається й 

актуалізується національна мистецька спадщина, розвивається і 

популяризується етнотворчість. Прикладом міського українського 

етнофестивалю є Країна Мрій, що відбувається у травні на київському 

Співочому полі, у якому беруть участь етно-фольк-рок-гурти, автентичні 

музичні гурти, а також відбуваються літературні читання,  робота 

мистецьких майстер-класів та семінарів, створюються спільні з 

відвідувачами арт-проекти, ленд-арт, еко-програми. Міські фестивалі 

утворюють своєрідний ґрунт для культурного діалогу. Культурні артефакти, 
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що зазвичай зберігаються поза публічним простором (в архівах, музеях 

тощо), стають ближчими до людей. Містяни, що беруть участь у 

відповідних культурних подіях стають одночасно учасниками великого 

культурного діалогу (наприклад, через залучення до колективного співу 

народних пісень). Адже народна пісня має здатність «пробуджувати дух 

предків» (за Карлом Юнгом, це можна назвати архетипами, колективним 

несвідомим). Завдяки художникам, народним майстрам, які організовують 

майстер-класи та семінари, кожен з учасників етнофестивалю може стати не 

лише спостерігачем-споживачем, але й творцем-художником. 

Етнофестивальний культурний ландшафт міста сприяє розвитку та 

популяризації національної мистецької традиції, робить її співзвучною 

сучасності, зберігаючи при цьому рівновагу між традицією та інновацією 

[203]. Святково-обрядова культура формує необхідний компонент 

нематеріальної культурної спадщини міста, й так само задає систему 

символічних координат для репрезентації культурно-національної 

ідентичності міської громади. Національні свята надають культурно-

історичного сенсу певним локаціям й утворюють символічні місця, де 

можливий вияв колективної національно-культурної згуртованості.  

Тож постає питання – наскільки традиційні соціальні, культурні, 

історичні та матеріальні форми культурного буття представлені у сучасній 

святковій культурі і водночас, якою мірою ці соціальні, культурні та 

матеріальні світи складають нові урбан-практики. У містах відбувається 

також велика концентрація людей під час релігійних, спортивних або 

політичних подій. Деякі події є частиною міського життя і відбуваються 

регулярно (наприклад, щорічно), а інші разові заходи, спеціально 

привласнюються містом. Беручи до уваги процес глобалізації, деякі 

спеціальні заходи стали настільки значними, що міста змагаються за право 

їх проведення. Чим більше подія, яка вимірюється числом учасників, 
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потенціалом для отримання доходів, і міжнародний характер події, тим 

більша конкуренція міст (наприклад, проведення такої мага-події у Києві як 

Євробачення–2017). Наприклад, в Одесі від 1972 року проводиться 

щорічний фестиваль гумору «Гуморина». З цієї та інших причин Одеса 

часто ідентифікується  як «столиця гумору». 

Культурно-ландшафтний аналіз українських міст дозволив висвітлити 

специфіку їхньої включеності у культурно-національний проект. 

Перспективи подальших розвідок можуть бути пов’язані з осмисленням 

націо-культурних потенціалів українських міст. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

Творча топографія міст виявляється у фокусі спроможності 

підтримувати креативні комунікації, генерування інноваційної діяльності, а 

також підтримувати творчо насичене життя містян. Публічне мистецтво 

відіграє роль й за межами «чистої» естетики, як особливої форми для 

встановлення комунікації з іншими, інтерактивності. Мистецькі вуличні 

практики змінюють характер міського ландшафту, якза рахунок творення 

естетики середовища, так і культурного перетворення містян. Креативність 

постає як спосіб підтримувати культуротворчу діяльність містян, а також 

долати просторову відчуженість, посилювати соціальну довіру. 

Культурфілософський аналіз креативних міських локацій 

представлено на теоретичному підґрунті, що складається «на межі» 

естетичного судження, філософської антропології, критики культури, 

філософії присутності. Артикульована ідея про культурну спроможніть 

креативних локацій виробляти спільноту, яку єднає не тільки нетрадиційне 

мистецтво, а й стремління до вітальних ландшафтних перетворень. 
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Комунікативна філософія  вплинула на пошук способів та форм 

організації публічних ландшафтів на засадах інтерсуб’єктивності. Виявлено 

специфіку комунікативного морфогенезу міських ландшафтів («співмірні» з 

людиною, «відчужені», «ре-віталізовані»). Доведено, що діалогічність 

міжсуб’єктної взаємодії містян створює умови для подолання їхньої 

просторової відчуженості та розширює граничні межі просторової свободи. 

Запропоновано філософський напрямок пізнання ландшафтів з позиції 

виявлення їхньої «партисипативної спроможності», участі містян у 

практиках ре-віталізації міських локацій. Філософсько-комунікаційна опція 

міського ландшафту як інтерсуб’єктного дозволяє виявити сутнісні 

взаємозв’язки між характером облаштування публічних локацій та рівнем 

діалогічно-консенсусних комунікацій містян. Містяни, як учасники 

комунікацій, витворюють у процесі свого спілкування різноманітні типи 

інтерактивності й одночасно продукують нові просторові урбоформи. 

Експлікація ландшафтного підходу на український контекст 

культурно-національного буття міст дозволяє виявити просторові 

трансформації, як на рівні монументальної архітектури, так і системи 

міських цінностей у цілому. «Вкоріненості» національної культури у 

міських ландшафтах утворюється, зокрема, урбан-практиками 

національного святкування. Здійснено аналіз «святкового маркування» 

міських ландшафтів, значимого для консолідації нації, на основі порівняння 

культурних досвідів українських та словенських міст. З’ясовано, що у 

культурних ландшафтах словенських міст присутня більша різноманітність 

національно-культурних святкових практик, що розгортається через 

культурний діалог містян, а не з позиції споглядання культурних артефактів. 

Українським містам потрібна більш потужна культурно-національна 

мнемоніка топосів, реартикуляція місць пам’яті.
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні вирішено наукове завдання 

розширення дослідницького поля урбаністики за рахунок введення міського 

ландшафту як предмету культурфілософської рефлексії та сформульовано 

висновки, що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. З’ясовано, що головною методологічною засадою урбаністичного 

дослідження є інтегративний принцип, який дає можливість подолати 

однобічний погляд конкретно-наукових розвідок та сформувати цілісну 

систему знань про міський ландшафт. Міський ландшафт постає складним 

концептом, теоретико-методологічна розробка якого потребує, крім 

залучення конкретно-наукового знання, й філософського мислення. 

Культурфілософський підхід зумовлює залучення до предметної сфери 

урбаністичного дослідження тих елементів ландшафтознавства, які мають 

засадниче значення для розгляду міських ландшафтів як інструменту 

культурного самовираження. Ландшафт формується складною взаємодією 

природних, культурних, соціоісторичних характеристик та інтерпретується 

в діапазоні місця людини у місті як об’єкта, що змінюється під впливом 

міських культурних умов, так і активного суб’єкта, який своєю діяльністю 

змінює середовище навколо себе.  

2. Обґрунтовано концептуальні зрушення від «території» до «місця», 

що методологічно виявилися у переході від позитивізму до множинності 

підходів в осмисленні міських ландшафтів. Геософська позиція щодо 

міського ландшафту дозволяє осмислювати демарковані за соціальними та 

культурними ознаками локації через концепт детериторизації-

ретериторизації. Запропонований у дослідженні смислотворчий горизонт 

геософського витлумачення міського ландшафту дозволив окреслити 



 

350 

епістемологічні особливості ландшафтознавства від об’єктно-

антропогенних до суб’єктно-перцептивних.  

3. Засвідчено, що теокультурний вимір міських ландшафтів 

визначається метафізичною орієнтованістю «ціннісної вертикалі» міських 

ландшафтів. У християнській культурній традиції місто, виявляючись через 

ідею соборності людини (збирання її у цілісність, як аналог Храму 

Небесного), поставало «формою життєтворення». Обґрунтовано феномен  

європейського урбанізму ХІІ – ХV ст. в контексті зрушень у філософсько-

релігійні оцінці міста від «місця гріха та морального занепаду» до 

«найкращої форми для матеріального та морального існування людини». 

Есхатологічність християнської концепції Градів дозволяє виявляти 

особливі смисли тео-культурного ландшафту міста, зокрема, як право на 

місто як право на спасіння. Висвітлено урбаністичні особливості 

сформованого у християнській культурі сакрального ландшафту 

географічного простору (Єрусалим, Київ, Константинополь та ін.).  

4. Ретроспективний огляд урбаністичних трансформацій на рівні 

зв’язків натури та культури засвідчив особливості їх виявлення у 

домодерних, модерних та постмодерних ландшафтах. Зазначено, що 

концепція екологічного містопланування ландшафтів, що розроблялася в 

межах екологічного урбанізму, ландшафтної архітектури, органічного 

гуманізму, глибинної екології, ґрунтується на ідеї «вирощування» природи у 

місті як саду. А це, зі свого боку, вимагає від міст не тільки рівноваги 

натури і культури, а й відкритості культурного ландшафту до природи. У 

розумінні культурного ландшафту важливу роль відіграє характер інтеграції 

містян з природою, їхня екологічна ландшафтна активність, здатна 

витворювати екодизайн міста у цілому. 

5. Культурфілософські витлумачення домодерних та модерних урбо-

форм дозволяють окреслити особливості містопланувальних традицій. 
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Морфогенез міст дає розуміння того, як міські ландшафти перетворювалися, 

набували іншої якості та цінності – від окремішного з боку природи топосу 

до космологічного та антропоцентричного. Через усю урбо-історію 

проходить тема ідеального міста, що експлікується під впливом античної 

філософії Платона та стоїків, християнського богослов’я, ренесансної 

філософії гуманізму. Досліджено семантичні параметри ідеального 

містопланування в контексті культурно-історичних особливостей доби 

античності, середньовіччя, ренесансу, модерну. 

6. Представлено концептуальні естетичні зрушення у 

містопланувальній морфології у напрямку від геометричної до геоморфної 

моделі. Замість симетричної функціональності міської забудови, нелінійний 

постмодерний урбодизайн ґрунтується на конкретно-географічних та 

культурно-історичних особливостях міських ландшафтів. Визначено 

інтеграційну роль скульптури у творенні сучасних міських ландшафтів, на 

відміну від традиційної як візуальної домінанти. Доведено, що 

постмодерний міський дизайн стає ближчим до містян через організацію 

урбаністичний ліній для різноманітних соціальних комунікацій та виявлення 

громадянської активності. 

7. Філософсько-урбаністичний аналіз засвідчив просторову 

різнорідність феномену безпеки, як на фізичному, соціальному, так і 

ментальному рівнях. Антропологічний контекст безпеки дозволяє виявляти 

ціннісні координати міських ландшафтів: ті, що інтегрують міську 

спільноту, і ті, що дестабілізують. Проаналізовано специфіку творення 

безпечних ландшафтів  постіндустріальних міст; доведено, що  

«повсякденна впевненість» містян підтримується цифровими ландшафтами 

«розумного міста». Ціннісним орієнтиром урбаністичних трансформацій 

стає не стільки ідея відсутності небезпек для містян, скільки забезпечення 

просторової свободи для їхньої самоактуалізації.  
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8. Висвітлено особливості постмодерної концептуалізації 

гендерночутливих міських ландшафтів через долання бінарної 

опозиційності маскулінного та фемінного. Філософсько-урбаністичне 

окреслення гендерночутливих міських локацій здійснено із застосуванням 

аналітичних інструментів детериторизації та ре-територизації та 

врахуванням соціальних контекстів просторових зв’язків містян. Висвітлено 

тенденції своєрідної фемінізації міста шляхом інтеграції у міський 

ландшафт «дружніх до жінок» урбан-практик двох типів: репродуктивних 

(«турботи про інших») та емансипаторних («право на власний голос»). 

Представлено філософську концептуалізацію гендерночутливих міських 

ландшафтів на основі постмодерної ідеї про поваго до різноманіття та 

соціальної інклюзії. 

9. Філософсько-урбаністичні інтерпретації ландшафтів засвідчили 

концептуальні зрушення в організації дитячих урбан-локацій. Модерністські 

містопланувальні практики обмежуються системою координат безпеки 

повсякденного буття дітей, постмодерні – включають ігрові локації у 

публічний простір міста, чим розширюють граничні межі присутності дітей 

у місті та їхні можливості для самовираження, творчого розвитку у ньому. 

Дитяче середовище концептуалізовано різними локаціями відповідно до 

окреслення ролі дітей у міській громаді: як об’єкта турботи з боку дорослих, 

а також виявлення суб’єктності ужитті громади міста. Урбан-практики, що 

відкривають публічний простір міста для дітей привносять нові смисли, 

цінності у філософію міста, формують місто «дружнім до дітей». Концепція 

дружнього до дітей міського ландшафту окреслює урбан-систему ціннісних 

координат: безпечність, доступність, естетичність, потенціал для творчості. 

10. Культурфілософська інтерпретація «молодіжного ландшафту» 

міста висвітлила його аксіологічні контексти: забезпечення повсякденної 

впевненості та підтримка культуротворчої діяльності. Підкреслено статус 
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молоді у місті як носія нової (креативної) культурної реальності. Відповідно 

філософська концептуалізація питання присутності молоді у місті здійснена 

у напрямку розгортання характеристик урбан-локацій, у яких можливим є 

вияв творчої суб’єктності молоді. Доведено, що молодь виробляє 

унікальний досвід ландшафтного активізму екологічної, культурної, 

політичної спрямованості; їхні урбан-втручання здатні привнести нові 

смисли, значущі цінності для міста.  

11. Окреслено креативну топографію сучасних міст як форми ре-

віталізації деградованих локацій. Звертається увага на характер естетичних 

втручань митців у вуличний простір. Підкреслюється цінність арт-практик 

не тільки як способу творення естетичного у місті, а й культурного 

перетворення містян. Філософсько-антропологічні характеристики 

креативних міських локацій представлено на теоретичному підґрунті, що 

складається «на межі» естетичного судження, філософської антропології, 

критики культури, філософії присутності. Отримує подальший розвиток ідея 

про креативність як спосіб підтримувати культуротворчу діяльність містян, 

а також долати просторову відчуженість, посилювати соціальну довіру. 

Висвітлено ідею, що креативні локації спроможні виробити спільноту, яку 

єднає не тільки нетрадиційне мистецтво, а й стремління до вітальних 

ландшафтних перетворень. 

12. Виявлено специфіку комунікативного морфогенезу міських 

ландшафтів («співмірні» з людиною, «відчужені», «ре-віталізовані»). 

Доведено, що діалогічність міжсуб’єктної взаємодії містян створює умови 

для подолання їхньої просторової відчуженості та розширює граничні межі 

просторової свободи. Запропоновано філософський напрямок пізнання 

ландшафтів з позиції виявлення їхньої «партисипативної спроможності», 

участі містян у практиках ре-віталізації міських локацій. Філософсько-

комунікаційна опція міського простору як інтерсуб’єктного дозволяє 
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виявити сутнісні взаємозв’язки між характером облаштування публічних 

просторів та рівнем діалогічно-консенсусних комунікацій містян. Містяни, 

як учасники комунікацій, витворюють у процесі свого спілкування 

різноманітні типи інтерактивності й одночасно продукують нові просторові 

урбоформи. 

13. Концептуально осмислено ландшафтний підхід, що зміщує 

акценти в оцінці «вкоріненості» національної культури у бутті міста від 

монументальної архітектури до системи міських цінностей. Зазначається, 

що міські ландшафти охоплюють локації як геофізично, так і комунікативно 

(через події, що у них відбуваються). Особливий фокус культурного 

пізнання міських ландшафтів утворюється урбан-практиками національного 

святкування. Філософсько-урбаністичний аналіз ландшафтних 

трансформацій українських міст з погляду рівня включеності у національне 

буття засвідчив наявність в меморіальних ландшафтах українських міст 

практик «реабілітації» національного буття, реартикуляції старих місць 

пам’яті і витворення нових. Стверджується, що українським містам потрібна 

більш потужна культурна артикуляція локацій та мнемоніка топосів. 
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2018. С. 138–148. 

34. Фесенко Г. Г., Фесенко Т. Г. Креативні локації як форма 

редевелопменту міських територій. Європейський вектор модернізації 

економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: матеріали 

X Ювілейної міжнар.наук.-практ. конф. Харків, 2018. Ч.2.С. 219–221. 

35. Фесенко Г.Г. Нематеріальна культурна спадщина у символічному 

просторі міста (на прикладі святково-обрядової культури). Традиційна 

культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та 

популяризації нематеріальної культурної спадщини : матер. наук.-практ. 

конф. (23-24 червня 2017 р.). Харків, 2017. С. 321–325. 

36. Бібік Н. В., Фесенко Г.Г. Гендерні візії «здорового міста» 

(з досвіду участі Гендерного центру ХНУМГ імені О. М. Бекетова 

у проектах облаштування дитячих майданчиків Харкова). Гендер. Екологія. 

Здоров’я: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 квітня 2017, 

м. Харків). Харків, 2017. С. 40–42. – (у співавторстві, авторський внесок 

становить 0,1 д.а.). 
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37. Фесенко Г. Г., Фесенко Т. Г. Концептуальні підходи до стратегії 

культурного розвитку Кам’янця-Подільського. Кам’янець-Подільський у 

контексті українсько-європейських зв’язків: матеріали IV міжн. наук.-практ. 

конф. (м. Кам’янець-Подільський, 17-18 травня 2012 р.). Кам’янець-

Подільський, 2016. С. 224–227. – (у співавторстві, авторський внесок 

становить 0,1 д.а.). 

38. Бібік Н. В., Фесенко Г. Г., Фесенко Т. Г. «Гендерні окуляри» для 

урбаністів. Гендер. Екологія. Здоров’я :матеріали ІV міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 21-22 квітня 2015 р.). Харків, 2015. С.41–42. – 

(у співавторстві, авторський внесок становить 0,1 д.а.). 

39. Фесенко Г. Г. Гендерна історія у меморіальному просторі Чугуєва. 

Гендерна політика міст : історія і сучасність : матеріали ІV міжнар. наук.-

практ. конф. (Харків, 6–7 жовтня 2015 р.). Харків, 2015. Вип. 5. С. 302–305.  

40. Фесенко Г. Роль музеїв у формуванні культури пам’яті (на 

прикладі м. Чугуїв Харківської області). Традиційна культура в умовах 

глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального 

суспільного діалогу. матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 травня 

2015 року). Харків, 2015. C. 216–219.  

41. Фесенко Г. Телесность в условиях современного мегаполиса: 

философско-антропологический дискурс. ХХХVII научно-техническая 

конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского 

национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова : 

программа и тезисы докладов. Ч.2. Экономические и гуманитарные науки. 

Харьков, 2014. С. 218–219. 

42. Фесенко Г. Традиційна культура в соціопросторі сучасного міста. 

Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для міжкультурного 

та міжрегіонального суспільного діалогу :матеріалинаук.-практ. конф.         

(24–25 травня 2013 року). Харків, 2013. C. 238–242.  
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43. Фесенко Г. Гендерний аудит як практика сталого розвитку міст. 

Гендерна політика міст: історія та сучасність: матеріали ІІІ міжнар.наук.-

практ. конф. Харків , 2013. С.234–237.  

44. Фесенко Г. Gender Mainstreaming в культурном менеджменте 

современного города. На пути к гендерному равенству: Конвенция ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: материалы 

респуб.конф. Астана, 2013. С. 155–160. 

45. Фесенко Т. Г., Фесенко Г. Г. Cultural Management как механизм 

реализации муниципальных стратегий устойчивого развития городов. 

Исследование систем менеджмента отраслевых организаций: теория и 

практика: сб. науч. ст. VIII междун. науч.-практ. конф.; под науч. и общ. 

ред. Л. Ю. Шемятихиной. Екатеринбург, 2012. С. 234–247. – 

(у співавторстві, авторський внесок становить 0,4 д.а.). 

46. Фесенко Г. Культура пам’яті в контексті історії Східної Європи (на 

прикладі есеїстки Ч.Мілоша). Переяславская рада: ее историческое 

значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. 

науч. трудов: по матер. VІІ межд. науч.-практ. конф. (Харьков,                        

19–20 декабря 2012) : в 2 ч. Харьков, 2013. Ч. 1.С. 100–104.  

47. Фесенко Г. Культурний простір сучасного міста як цивілізаційний 

вимір. Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, 

согласию и сотрудничеству между славянскими народами: сб. науч. трудов: 

по матер. VII Межд. науч.-практ. конф. (20 декабря 2012, Харьков). Харьков, 

2013. С. 264–268.  

48. Фесенко Г. Роль музеїв у формуванні культурного простору 

України. Пространство литературы, искусства и образования – путь к 

миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами: сб. науч. 

трудов: по материалам VI междунар. науч.-практ. конф. (16 декабря 2011, 

Харьков). Харьков, 2012. С. 184–189. 
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49. Фесенко Г., Яцюк М. Культурні заклади Харкова: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Трансформаційна культура в умовах глобалізації: 

культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали наук-

практ. конф. (18-19 травня 2012 р.). Харків, 2012. С.169–173. –                           

(у співавторстві, авторський внесок становить 0,1 д.а.). 

50. Фесенко Г. Культурная урбанистика в гендерной перспективе: 

эвристический потенциал исследовательских стратегий. Женщины и 

мужчины в контексте исторических перемен: материалы V межд.конф. 

РАИЖИ и ИЭФ РАН, 4-7 октября 2012 г., Тверь. Москва, 2012. Т.1.  С.56–

59. 

51. Фесенко Г. Социокультурное пространство мегаполиса 

(философско-антропологический контекст). Культурні трансформації в 

синхронії та діахронії: теорія і практика: тези доповідей міжн. наук. конф. 

Київ, 2012. C.110–112. 

52. Фесенко Г. Историософия культуры в философско-

эсхатологических идеях Серебряного века. Есхатологічна проблематика у 

філософії та культурі російського Срібного віку. Вип 18: матеріали 

міжн.наук. конф. Дрогобич, 2012. C. 429–433. 

53. Фесенко Г.Г. Онтологический статус культуры в современном 

городе. Социальная онтология в структурах теоретического знания: 

материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (25-26 мая 2012, Ижевск). 

Ижевск, 2012. С. 139–142. 

54. Фесенко Г. Г. Гендерну рівність у політику міст України. 

«Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами 

городского и регионального развития: материалы межд. научн.-практ. 

Интернет-конфер. Харьков, 2008. С.84–85. 

55. Фесенко Г.Г. Городская культура в перспективе исследовательских 

стратегий (идентификация гендерных ролей субъекта-исследователя). 
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Ґендерна політика міст: історія та сучасність: матеріали міжн. наук.-

практ. конф. Харків, 2004. С. 187–201. 

 

Відомості про апробацію результатів дисертаційного дослідження 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна 

політика міст: історія та сучасність» (Харків, 18 грудня 2003 р).  

Форма участі – очна. 

2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами 

городского и регионального развития» (Харків, 23–24 травня 2008 р.).  

Форма участі – дистанційна. 

3. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Пространство 

литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и 

сотрудничеству между славянскими народами» (Харків, 16 грудня 2011 р.). 

Форма участі – очна. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Czlowiek udzi w 

Europie: w poszukiwaniu roznorodnosci» (Гдиня, Республіка Польща,  22–23 

вересня 2011 р.).  

Форма участі – очна. 

5. IV Міжнародна науково-практична конференція «Социальная 

онтология в структурах теоретического знания» (Іжевськ, Російська 

Федерація, 25– 26 травня 2012 р.).  

Форма участі – заочна. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Есхатологічна 

проблематика у філософії та культурі російського Срібного віку» 

(Дрогобич,  4–6 жовтня 2012 р.).  

Форма участі – очна. 
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7. Міжнародна наукова конференція «Культурні трансформації в 

синхронії та діахронії: теорія і практика» (Київ, 24–27 вересня 2012).  

Форма участі – очна. 

8. V Міжнародна конференція «Женщины и мужчины в контексте 

исторических перемен» (Твер, Російська Федерація, 4–7 жовтня 2012 р.).  

Форма участі – очна. 

9. VIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Исследование систем менеджмента отраслевых организаций: теория и 

практика» (Єкатеринбург, Російська Федерація, 30 березня 2012 р.).  

Форма участі – заочна. 

10. Науково-практична конференція «Трансформаційна культура в 

умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство» 

(Харків, 18–19 травня 2012 р.).  

Форма участі – очна. 

11. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пространство 

литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и 

сотрудничеству между славянскими народами» (Харків, 20 грудня 2012 р.). 

Форма участі – очна. 

12. VІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Переяславська рада: її історичне значення і перспективи розвитку 

східнослов’янської цивілізації» (Харків, 19–20 грудня 2012).  

Форма участі – очна. 

13. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Кам’янець-

Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків» (Кам’янець-

Подільський, 17–18 травня 2012 р).  

Форма участі –заочна. 

14. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна 

політика міст: історія та сучасність» (Харків, 23–25 жовтня 2013 р.).  
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Форма участі – очна. 

15. Науково-практична конференція «Традиційна культура в умовах 

глобалізації: платформа для міжкультурного та міжрегіонального 

суспільного діалогу» (Харків, 24–25 травня 2013 р.).  

Форма участі – очна. 

16. Республіканська конференція «На пути к гендерному равенству: 

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин» (Алмати, Казахстан, 5 грудня 2013 р.).  

Форма участі – заочна. 

17.  ХХХVII Науково-технічна конференція викладачів, аспірантів і 

співробітників Харківської національної академії міського господарства 

(Харків, 20-21 квітня 2014 р.).  

Форма участі – очна. 

18. Міжнародна науково-практична конференція «Культурно-

інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства» (Київ, 

23 жовтня 2014).  

Форма участі – очна. 

19. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. 

Екологія. Здоров’я» (Харків, 21–22 квітня 2015 р.).  

Форма участі – очна. 

20. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна 

політика міст: історія та сучасність» (Харків, 6–7 жовтня 2015 р.).  

Форма участі – очна. 

21. Науково-практичний семінар «Урбаністичні рухи та їх 

розуміння демократії у країнах Вишеградської четвірки та Україні» 

(Будапешт, Угорщина, 29 вересня – 4 жовтня 2015).  

Форма участі – очна. 
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22. Міжнародна науково-практична конференція «EURINT-2016: 

Східне партнерство під напругою – час для переосмислення» (Ясси, 

Румунія, 20–21 травня 2016 р.).  

Форма участі – очна. 

23. 52 міжнародний семінар словенської мови, літератури і 

культури (Любляна, Словенія, 5–20 липня 2016).  

Форма участі – очна. 

24. V Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. 

Екологія. Здоров’я» (Харків, 20–21 квітня 2017 р.).  

Форма участі – очна. 

25. Науково-практична конференція «Традиційна культура в умовах 

глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації 

нематеріальної культурної спадщини» (Харків, 23–24 червня 2017 р.).  

Форма участі – очна. 

26. Х Міжнародна науково-практична конференція «Європейський 

вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» 

(Харків, 18–19 квітня 2018 р.).  

Форма участі – очна. 

27. Всеукраїнська науково-методична конференція 

«Слобожанський гуманітарій – 2018» (Харків, 30 березня 2018 р.).  

Форма участі – заочна. 


